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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 17 horas e 24 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:

Ata da 77ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 10 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência da Srª Marta Suplicy, do Sr.Waldemir Moka e da Srª Ana Amélia
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 202, DE 2012 

(Nº 3.056/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Voz de Itabaiana Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em ondas médias na cidade de Itabaiana, 
Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 29 de março de 2010, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de março de 2005, a 
concessão outorgada à Rádio Voz de Itabaiana Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Itabaiana, Estado de Sergipe.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 356, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia subse-
quente):

1– Rádio Atalaia de Londrina Ltda., no Município 
de Londrina – PR;

Decretos de 29 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

2 – Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., no Município 
de Rio Claro – SP;

3 – Rádio Difusora União Ltda., no Município de 
União da Vitória – PR;

4 – Rádio Juazeiro Ltda., no Município de Jua-
zeiro – BA;

5 – Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda., 
no Município de Laranjeiras do

Sul – PR;

6 – Rádio Difusora de Mirassol D’Oeste Ltda., no 
Município de Mirassol D’Oeste

– MT;
7 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., no Mu-

nicípio de Camaquã – RS;
8 – Rádio Brasília Ltda., na cidade de Brasília 

– DF;
9 – Rádio Araucária Ltda., no Município de La-

ges – SC;
10 – Rádio Voz de Itabaiana Ltda., no Município 

de Itabaiana – SE;
11 – Rede Central de Comunicação Ltda., no 

Município de Campinas – SP;
12 – Sistema de Comunicação Itália Viva S.A., 

no Município de Flores da Cunha -
RS;

Decretos de 30 de março de 2010 (DOU do dia sub-
sequente):

13 – Rádio Simpatia Ltda., no Município de Cha-
pada – RS;

14 – Rádio Paranavaí Ltda., no Município de Pa-
ranavaí – PR;

15 – Rádio Iguatemi Ltda., no Município de Mogi 
das Cruzes – SP;

16 – Rádio Esmeralda Ltda., no Município de 
Vacaria – RS;

17 – Rádio Guaçú de Toledo Ltda., no Município 
de Toledo – PR;

18 -Fundação Arquidiocesana de Cultura, no 
Município de Aracaju – SE;

19 – Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., no Mu-
nicípio de Major Vieira – SC;

20 – Fundação Frei Rogério, no Município de 
Curitibanos – SC;

21 – Rádio Nova Dracena Ltda., no Município de 
Dracena – SP;

22 – Rádio Juriti de Paracatu Ltda., no Município 
de Paracatu – MG;

23 – Rádio Guarany Ltda., no Município de Pa-
cajus – CE; e

24 – Telecomunicações Campos Dourados Ltda., 
no Município de Cascavel – PR.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 862/2009 – MC

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência os 

Processos Administrativos nº 53840.000374/1994 e nº 
53000.018544/2007, em que a Rádio Voz de Itabaiana 
Ltda. solicita renovação da outorga concedida para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, 
no Município de Itabaiana, Estado de Sergipe, pelo 
prazo de dez anos, a partir de 15 de março de 2005.
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2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 91.125, 
de 13 de março de 1985, publicado no Diário Oficial 
da União em 14 de março de 1985.

3. Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53840.00374/1994 e 53000.018544/2007, que cons-
tituem pedidos distintos de renovação. O primeiro re-
ferente ao período de 1995/2005, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2005/2015.

6. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 203, DE 2012 

(Nº 3.057/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ao Sistema de Comunicação 
Itália Viva S.A. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Flores da Cunha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 29 de março de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão 
outorgada ao Sistema de Comunicação Itália Viva S.A. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 356, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia subse-
quente):
1 – Rádio Atalaia de Londrina Ltda., no Município 

de Londrina – PR;
Decretos de 29 de março de 2010 (DOU do dia 

subsequente):
2 – Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., no Município 

de Rio Claro – SP;
3 – Rádio Difusora União Ltda., no Município de 

União da Vitória – PR;
4 – Rádio Juazeiro Ltda., no Município de Jua-

zeiro – BA;
5 – Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda., 

no Município de Laranjeiras do Sul – PR;
6 – Rádio Difusora de Mirassol D’Oeste Ltda., no 

Município de Mirassol D’Oeste
– MT;
7 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., no Mu-

nicípio de Camaquã – RS;
8 – Rádio Brasília Ltda., na cidade de Brasília 

– DF;

9 – Rádio Araucária Ltda., no Município de La-
ges – SC;

10 – Rádio Voz de Itabaiana Ltda., no Município 
de Itabaiana – SE;

11 – Rede Central de Comunicação Ltda., no 
Município de Campinas – SP;

12 – Sistema de Comunicação Itália Viva S.A., 
no Município de Flores da Cunha – RS;

Decretos de 30 de março de 2010 (DOU do dia sub-
sequente):
13 – Rádio Simpatia Ltda., no Município de Cha-

pada – RS;
14 – Rádio Paranavaí Ltda., no Município de Pa-

ranavaí – PR;
15 – Rádio Iguatemi Ltda., no Município de Mogi 

das Cruzes – SP;
16 – Rádio Esmeralda Ltda., no Município de 

Vacaria – RS;
17 – Rádio Guaçú de Toledo Ltda., no Município 

de Toledo – PR;
18 -Fundação Arquidiocesana de Cultura, no 

Município de Aracaju – SE;
19 – Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., no Mu-

nicípio de Major Vieira – SC;
20 – Fundação Frei Rogério, no Município de 

Curitibanos – SC;
21 – Rádio Nova Dracena Ltda., no Município de 

Dracena – SP;
22 – Rádio Juriti de Paracatu Ltda., no Município 

de Paracatu – MG;
23 – Rádio Guarany Ltda., no Município de Pa-

cajus – CE; e
24 – Telecomunicações Campos Dourados Ltda., 

no Município de Cascavel – PR.
Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 

da Silva.

EM Nº 904/2009 – MC

Brasília, 21 de setembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

os Processos Administrativos nº 53790.000369/93 e 
53528.000333/04, em que o Sistema de Comunicação 
Itália Viva S.A. solicita renovação da outorga concedi-
da para explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
ondas médias, no Município de Flores da Cunha, Es-
tado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a 
partir de 1º de maio de 2004.

2. A outorga do serviço foi conferida originaria-
mente à Ágil Radiodifusão Ltda. pela Portaria MVOP 
nº 756, de 6 de setembro de 1955, renovada pelo De-
creto nº 90.425, de 8 de novembro de 1984, transfe-
rida a Trídio Radiodifusão Ltda., conforme Decreto nº 
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95.703, de 5 de fevereiro de 1988 e, posteriormente, 
transferida ao Sistema de Comunicação Itália Viva 
S.A., conforme Decreto de 17 de setembro de 1997.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Cabe esclarecer que os autos retornaram da 
Casa Civil da Presidência da República para cumpri-
mento das novas determinações que passaram a ser 

exigidas ao deferimento do pleito. Sendo assim, após 
o exame da nova documentação, os órgãos técnicos 
e a Consultoria Jurídica deste Ministério se manifes-
taram favoravelmente ao pedido.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, 
o Decreto nº 88.066/83, encaminho novamente o pro-
cesso a Vossa Excelência para decisão e submissão 
da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento 
ao art. 223, § 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 204, DE 2012 

(Nº 3.059/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Radio Guaçú de Toledo Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de Toledo, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 30 de março de 2010, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a 
concessão outorgada à Rádio Guaçú de Toledo Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Toledo, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 356, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia subse-
quente):
1 – Rádio Atalaia de Londrina Ltda., no Município 

de Londrina – PR;
Decretos de 29 de março de 2010 (DOU do dia 

subsequente):
2 – Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., no Município 

de Rio Claro – SP;
3 – Rádio Difusora União Ltda., no Município de 

União da Vitória – PR;
4 – Rádio Juazeiro Ltda., no Município de Jua-

zeiro – BA;
5 – Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda., 

no Município de Laranjeiras do
Sul – PR;
6 – Rádio Difusora de Mirassol D’Oeste Ltda., no 

Município de Mirassol D’Oeste – MT;
7 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., no Mu-

nicípio de Camaquã – RS;
8 – Rádio Brasília Ltda., na cidade de Brasília – DF;
9 – Rádio Araucária Ltda., no Município de La-

ges – SC;

10 – Rádio Voz de Itabaiana Ltda., no Município 
de Itabaiana – SE;

11 – Rede Central de Comunicação Ltda., no 
Município de Campinas – SP;

12 – Sistema de Comunicação Itália Viva S.A., 
no Município de Flores da Cunha – RS;

Decretos de 30 de março de 2010 (DOU do dia 
subsequente):

13 – Rádio Simpatia Ltda., no Município de Cha-
pada – RS;

14 – Rádio Paranavaí Ltda., no Município de Pa-
ranavaí – PR;

15 – Rádio Iguatemi Ltda., no Município de Mogi 
das Cruzes – SP;

16 – Rádio Esmeralda Ltda., no Município de 
Vacaria – RS;

17 – Rádio Guaçú de Toledo Ltda., no Município 
de Toledo – PR;

18 – Fundação Arquidiocesana de Cultura, no 
Município de Aracaju – SE;

19 – Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., no Mu-
nicípio de Major Vieira – SC;

20 – Fundação Frei Rogério, no Município de 
Curitibanos – SC;

21 – Rádio Nova Dracena Ltda., no Município de 
Dracena – SP;

22 – Rádio Juriti de Paracatu Ltda., no Município 
de Paracatu – MG;

23 – Rádio Guarany Ltda., no Município de Pa-
cajus – CE; e

24 – Telecomunicações Campos Dourados Ltda., 
no Município de Cascavel – PR.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 956/2009 – MC

Brasília, 23 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo 53000.038209/2003, em que 
a Rádio Guaçú de Toledo Ltda. solicita renovação da 
outorga concedida para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em ondas médias, no Município de Toledo, 
Estado do Paraná, pelo prazo de dez anos, a partir de 
1º de maio de 2004.

2. A outorga foi conferida pela Portaria MVOP nº 
408, de 27 de abril de 1955, renovada pelo Decreto 
de 27 de maio de 1997, publicado no Diário Oficial 
da União em 28 de maio de 1997, referendado pelo 
Decreto Legislativo nº 163, de 1999, publicado no Di-
ário Oficial da União em 1º de dezembro de 1999.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
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é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 205, DE 2012 

(Nº 3.062/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Telecomunicações Campos 
Dourados Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 30 de março de 2010, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 10 de abril de 2001, a conces-
são outorgada à Telecomunicações Campos Doura-
dos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 356, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos 
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as 
concessões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:

Decreto de 18 de julho de 2006 (DOU do dia subse-
quente):
1 – Rádio Atalaia de Londrina Ltda., no Município 

de Londrina – PR;
Decretos de 29 de março de 2010 (DOU do dia 

subsequente):
2 – Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., no Município 

de Rio Claro – SP;
3 – Rádio Difusora União Ltda., no Município de 

União da Vitória – PR;
4 – Rádio Juazeiro Ltda., no Município de Jua-

zeiro – BA;
5 – Rádio Educadora de Laranjeiras do Sul Ltda., 

no Município de Laranjeiras do Sul – PR;
6 – Rádio Difusora de Mirassol D’Oeste Ltda., no 

Município de Mirassol D’Oeste
– MT;
7 – Sociedade Rádio Camaquense Ltda., no Mu-

nicípio de Camaquã – RS;
8 – Rádio Brasília Ltda., na cidade de Brasília – DF;
9 – Rádio Araucária Ltda., no Município de La-

ges – SC;

10 – Rádio Voz de Itabaiana Ltda., no Município 
de Itabaiana – SE;

11 – Rede Central de Comunicação Ltda., no 
Município de Campinas – SP;

12 – Sistema de Comunicação Itália Viva S.A., 
no Município de Flores da Cunha – RS;

Decretos de 30 de março de 2010 (DOU do dia sub-
sequente):
13 – Rádio Simpatia Ltda., no Município de Cha-

pada – RS;
14 – Rádio Paranavaí Ltda., no Município de Pa-

ranavaí – PR;
15 – Rádio Iguatemi Ltda., no Município de Mogi 

das Cruzes – SP;
16 – Rádio Esmeralda Ltda., no Município de 

Vacaria – RS;
17 – Rádio Guaçú de Toledo Ltda., no Município 

de Toledo – PR;
18 – Fundação Arquidiocesana de Cultura, no 

Município de Aracaju – SE;
19 – Rádio Planalto de Major Vieira Ltda., no Mu-

nicípio de Major Vieira – SC;
20 – Fundação Frei Rogério, no Município de 

Curitibanos – SC;
21 – Rádio Nova Dracena Ltda., no Município de 

Dracena – SP;
22 – Rádio Juriti de Paracatu Ltda., no Município 

de Paracatu – MG;
23 – Rádio Guarany Ltda., no Município de Pa-

cajus – CE; e
24 – Telecomunicações Campos Dourados Ltda., 

no Município de Cascavel – PR.
Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 

da Silva.

EM Nº 1.042/2009 – MC

Brasília, 20 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo Administrativo 53740.000015/2001, em que 
a entidade Telecomunicações Campos Dourados Ltda. 
solicita renovação da outorga concedida para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no 
Município de Cascavel, Estado do Paraná pelo prazo 
de dez anos, a partir de 10 de abril de 2001.

2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 97.943, 
de 11 de junho de 1989, publicado no Diário Oficial 
da União em 12 de julho de 1989, referendado pelo 
Decreto Legislativo nº 5, de 1991, publicado no Diário 
Oficial da União em 25 de fevereiro de 1991.

3. Observo que a renovação das concessões ou-
torgadas para exploração dos serviços de radiodifusão 
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é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.

5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para decisão e submissão da matéria ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 
3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 206, DE 2012 

(Nº 3.066/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão e Cultura de 
Aurora para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Aurora do 
Tocantins, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 871, de 29 de outubro de 2009, que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão e Cultura 
de Aurora para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 359, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 677, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural José Nunes Cal-
das, no Município de Solidão – PE;

2 – Portaria nº 681, de 10 de setembro de 2009 
– Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira, no Mu-
nicípio de Catarina – CE;

3 – Portaria nº 682, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu – 
Rádio Cidade de Ipiaçu, no Município de Ipiaçu – MG;

4 – Portaria nº 685, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Cultural Colinense de Difusão Comuni-
tária, no Município de Colinas do Sul – GO;

5 – Portaria nº 690, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins, no Município de Lagoa do Tocan-
tins – TO;

6 – Portaria nº 706, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Amigos de Toledo, no Mu-
nicípio de Toledo – MG;

7 – Portaria nº 731, de 17 de setembro de 2009 
– UMECC – União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia, no Município de Caucaia – CE;

8 – Portaria nº 820, de 8 de outubro de 2009 – 
Associação Amigos de Catas Altas da Noruega, no 
Município de Catas Altas da Noruega – MG;

9 – Portaria nº 850, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Milênio, no Município 
de São Paulo – SP;

10 – Portaria nº 852, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP, no Município 
de São Paulo – SP;

11 – Portaria nº 853, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida, 
no Município de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 854, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões 
do Canaã, no Município de Dourados – MS;

13 – Portaria nº 855, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural e Educacional de Caldas Novas, 
no Município de Caldas Novas – GO;

14 – Portaria nº 856, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Mar Azul, no Município de 
Balneário Arroio do Silva – SC;

15 – Portaria nº 858, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Central de San-
tiago, no Município de Santiago – RS;

16 – Portaria nº 859, de 23 de outubro de 2009 – 
Organização dos Moradores de Pirituba, no Município 
de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 861, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Videomaker do Brasil, no Município de 
São Paulo – SP;

18 – Portaria nº 862, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Comunicação Comunitária Alvorada 
do Bairro Pedreira, no Município de São Paulo – SP;

19 – Portaria nº 863, de 23 de outubro de 2009 
– ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação 
e Ensino Pró-Rádio, no Município de São Paulo – SP;

20 – Portaria nº 864, de 23 de outubro de 2009 
– Rádio Escola Comunitária FM de Cariacica, no Mu-
nicípio de Cariacica – ES;

21 – Portaria nº 871, de 29 de outubro de 2009 
– Associação de Radiodifusão e Cultura de Aurora, no 
Município de Aurora do Tocantins – TO;

22 – Portaria nº 898, de 4 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Unidos Venceremos, no 
Município de Augusto de Lima – MG;

23 – Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009 
– Grande Associação Comunitária Lutamos pela Nossa 
Liberdade, no Município de Fortaleza – CE;

24 – Portaria nº 947, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Município de Santa 
Leopoldina – ES;
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25 – Portaria nº 948, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liber-
dade FM, no Município de Pato Branco – PR;

26 – Portaria nº 949, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Princesa de São Bernardo do Campo, no 
Município de São Bernardo do Campo – SP;

27 – Portaria nº 950, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Riosulense de Cultura e Radiodifusão Co-
munitária Jovem Rio, no Município de Rio do Sul – SC;

28 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2009 
– Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pe-
reira dos Santos, no Município de Pilõezinhos – PB;

29 – Portaria nº 953, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral de Altamira do Paraná – ACODCAP, no Município 
de Altamira do Paraná – PR;

30 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Radiofônica Comunitária de Iconha, no 
Município de Iconha – ES;

31 – Portaria nº 958, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva 
de Radiodifusão, no Município de Aricanduva – MG;

32 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Limaduartina Amigos da Comunicação, 
no Município de Lima Duarte – MG;

33 – Portaria nº 962, de 20 de novembro de 2009 
– AMAS Associação dos Moradores e Amigos do Ser-
ro, no Município de Serro – MG;

34 – Portaria nº 963, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Lírio dos Vales, no Município 
de São Bernardo do Campo – SP;

35 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária FM Guajeru – BA, no Mu-
nicípio de Guajeru – BA;

36 – Portaria nº 967, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no Muni-
cípio de Buriti do Tocantins – TO;

37 – Portaria nº 993, de 1º de dezembro de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Feira Nova Sergipe, no Município de Feira Nova – SE;

38 – Portaria nº 1.005, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no Município de Alto Paraguai – MT;

39 – Portaria nº 1.006, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Grãoparaense de Desenvolvimento 
Social – AGRADES, no Município de Grão-Pará – SC;

40 – Portaria nº 1.007, de 11 de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão 
de Breves, no Município de Breves – PA;

41 – Portaria nº 1.009, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária Cultural Bom Jesus 
do Sul, no Município de Bom Jesus do Sul – PR;

42 – Portaria nº 1.011, de 16 dezembro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Benevides FM, 
no Município de Benevides – PA;

43 – Portaria nº 26, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Amigos da Rádio de Veredinha, no Muni-
cípio de Veredinha MG;

44 – Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Música e Cinema, 
no Município de São José dos Campos – SP;

45 – Portaria nº 54, de 10 de fevereiro de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais, no Mu-
nicípio de Pinhais – PR;

46 – Portaria nº 57, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação de Difusão Comunitária Caciquense, no 
Município de Cacique Doble – RS;

47 – Portaria nº 58, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Para a Difusão Cultural de 
São Brás de Minas, no Município de Lagamar – MG;

48 – Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Amigos do Município de 
São Felix de Minas, no Município de São Felix de Mi-
nas – MG;

49 – Portaria nº 70, de 26 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária e Beneficente de Mães Nossa 
Senhora da Conceição, no Município de Biritinga – BA; e

50 – Portaria nº 157, de 23 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Terra, no 
Município de Formosa – GO.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 1.018/2009 – MC

Brasília, 12 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Radiodifusão e 
Cultura de Aurora, no Município de Aurora do Tocan-
tins, Estado do Tocantins, explore o serviço de radio-
difusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão Comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
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a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.009032/2008, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 871, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 
de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 53000.009.032/2008 
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 2055 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Ra-
diodifusão e Cultura de Aurora, com sede na Avenida 
Lindolfo José de Almeida, nº 13, Casa II – Centro, no 
Município de Aurora do Tocantins, Estado do Tocantins, 
para executar serviço de radiodifusão Comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 12° 42’ 49” S e longitude em 
46° 24’ 41” W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 207, DE 2012 

(Nº 3.069/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária de Amigos de 
Bairros para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Alto Paraguai, 
Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.005, de 11 de dezembro de 2009, que outorga 
autorização à Associação Comunitária de Amigos de 
Bairros para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 359, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 677, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural José Nunes Cal-
das, no Município de Solidão – PE;

2 – Portaria nº 681, de 10 de setembro de 2009 
– Sociedade Beneficente Amigos da Pedreira, no Mu-
nicípio de Catarina – CE;

3 – Portaria nº 682, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiaçu – 
Rádio Cidade de Ipiaçu, no Município de Ipiaçu – MG;

4 – Portaria nº 685, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Cultural Colinense de Difusão Comuni-
tária, no Município de Colinas do Sul – GO;

5 – Portaria nº 690, de 10 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins, no Município de Lagoa do Tocan-
tins – TO;

6 – Portaria nº 706, de 11 de setembro de 2009 
– Associação Comunitária Amigos de Toledo, no Mu-
nicípio de Toledo – MG;

7 – Portaria nº 731, de 17 de setembro de 2009 
– UMECC – União Municipal dos Estudantes e Comu-
nidades de Caucaia, no Município de Caucaia – CE;
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8 – Portaria nº 820, de 8 de outubro de 2009 – 
Associação Amigos de Catas Altas da Noruega, no 
Município de Catas Altas da Noruega – MG;

9 – Portaria nº 850, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural Comunitária Milênio, no Município 
de São Paulo – SP;

10 – Portaria nº 852, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Cultural Comunitária Pró Desenvolvi-
mento Infantil de Parelheiros – ACCDIP, no Município 
de São Paulo – SP;

11 – Portaria nº 853, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Rádio Comunitária Caminho Para a Vida, 
no Município de São Paulo – SP;

12 – Portaria nº 854, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões 
do Canaã, no Município de Dourados – MS;

13 – Portaria nº 855, de 23 de outubro de 2009 – 
Associação Cultural e Educacional de Caldas Novas, 
no Município de Caldas Novas – GO;

14 – Portaria nº 856, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Mar Azul, no Município de 
Balneário Arroio do Silva – SC;

15 – Portaria nº 858, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Central de San-
tiago, no Município de Santiago – RS;

16 – Portaria nº 859, de 23 de outubro de 2009 – 
Organização dos Moradores de Pirituba, no Município 
de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 861, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Videomaker do Brasil, no Município de 
São Paulo – SP;

18 – Portaria nº 862, de 23 de outubro de 2009 
– Associação de Comunicação Comunitária Alvorada 
do Bairro Pedreira, no Município de São Paulo – SP;

19 – Portaria nº 863, de 23 de outubro de 2009 
– ABRAQUA – Associação Brasileira de Qualificação 
e Ensino Pró-Rádio, no Município de São Paulo – SP;

20 – Portaria nº 864, de 23 de outubro de 2009 
– Rádio Escola Comunitária FM de Cariacica, no Mu-
nicípio de Cariacica – ES;

21 – Portaria nº 871, de 29 de outubro de 2009 
– Associação de Radiodifusão e Cultura de Aurora, no 
Município de Aurora do Tocantins – TO;

22 – Portaria nº 898, de 4 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Unidos Venceremos, no 
Município de Augusto de Lima – MG;

23 – Portaria nº 945, de 20 de novembro de 2009 
– Grande Associação Comunitária Lutamos pela Nossa 
Liberdade, no Município de Fortaleza – CE;

24 – Portaria nº 947, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Porto de 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Município de Santa 
Leopoldina – ES;

25 – Portaria nº 948, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária e Cultural Zona Sul Liber-
dade FM, no Município de Pato Branco – PR;

26 – Portaria nº 949, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Princesa de São Bernardo do Campo, no 
Município de São Bernardo do Campo – SP;

27 – Portaria nº 950, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Riosulense de Cultura e Radiodifusão Co-
munitária Jovem Rio, no Município de Rio do Sul – SC;

28 – Portaria nº 952, de 20 de novembro de 2009 
– Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pe-
reira dos Santos, no Município de Pilõezinhos – PB;

29 – Portaria nº 953, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu-
ral de Altamira do Paraná – ACODCAP, no Município 
de Altamira do Paraná – PR;

30 – Portaria nº 954, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Radiofônica Comunitária de Iconha, no 
Município de Iconha – ES;

31 – Portaria nº 958, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária da Cidade de Aricanduva 
de Radiodifusão, no Município de Aricanduva – MG;

32 – Portaria nº 960, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Limaduartina Amigos da Comunicação, 
no Município de Lima Duarte – MG;

33 – Portaria nº 962, de 20 de novembro de 2009 
– AMAS Associação dos Moradores e Amigos do Ser-
ro, no Município de Serro – MG;

34 – Portaria nº 963, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Lírio dos Vales, no Município 
de São Bernardo do Campo – SP;

35 – Portaria nº 966, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária FM Guajeru – BA, no Mu-
nicípio de Guajeru – BA;

36 – Portaria nº 967, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Rádio Comunitária Clube FM, no Muni-
cípio de Buriti do Tocantins – TO;

37 – Portaria nº 993, de 1º de dezembro de 2009 – 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade de 
Feira Nova Sergipe, no Município de Feira Nova – SE;

38 – Portaria nº 1.005, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no Município de Alto Paraguai – MT;

39 – Portaria nº 1.006, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação Grãoparaense de Desenvolvimento 
Social – AGRADES, no Município de Grão-Pará – SC;

40 – Portaria nº 1.007, de 11 de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária Educativa de Radiodifusão 
de Breves, no Município de Breves – PA;

41 – Portaria nº 1.009, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Comunitária Cultural Bom Jesus 
do Sul, no Município de Bom Jesus do Sul – PR;
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42 – Portaria nº 1.011, de 16 dezembro de 2009 
– Associação de Difusão Comunitária Benevides FM, 
no Município de Benevides – PA;

43 – Portaria nº 26, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Amigos da Rádio de Veredinha, no Muni-
cípio de Veredinha MG;

44 – Portaria nº 28, de 4 de fevereiro de 2010 – 
Associação Comunitária Cultural de Música e Cinema, 
no Município de São José dos Campos – SP;

45 – Portaria nº 54, de 10 de fevereiro de 2010 – 
Associação Rádio Comunitária Nova Pinhais, no Mu-
nicípio de Pinhais – PR;

46 – Portaria nº 57, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação de Difusão Comunitária Caciquense, no 
Município de Cacique Doble – RS;

47 – Portaria nº 58, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Para a Difusão Cultural de 
São Brás de Minas, no Município de Lagamar – MG;

48 – Portaria nº 59, de 10 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária Amigos do Município de 
São Felix de Minas, no Município de São Felix de Mi-
nas – MG;

49 – Portaria nº 70, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária e Beneficente de Mães 
Nossa Senhora da Conceição, no Município de Bi-
ritinga – BA; e

50 – Portaria nº 157, de 23 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Terra, no 
Município de Formosa – GO.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 8/2010-MC

Brasília, 5 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a Associação Comunitária de Amigos de Bairros, 
no Município de Alto Paraguai, Estado do Mato Gros-
so, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço, de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 

com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53000.007930/08, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.005, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o que cons-
ta do Processo Administrativo nº 53000.007.930/08 
e do PARECER/AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1659 – 
1.08/2009, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Amigos de Bairros, com sede na Rua 
Mascarenhas de Moraes, nº 280 – Centro, no Município 
de Alto Paraguai, Estado do Mato Grosso, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 14° 30’ 40 “S e longitude em 
56° 29’ 03”W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N° 208, DE 2012 

(Nº 3.081/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Cultural Cafelandense para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Cafelândia, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 243 de 26 de março de 2010, que outorga 
autorização à Associação Cultural Cafelandense para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cafelândia, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 360, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto a aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 391, de 24 de junho de 2008 – 
Associação Comunitária Educacional e Cultural de 
Comunicação, no município de Paracatu – MG;

2 – Portaria nº 884, de 19 de dezembro de 2008 
– Associação Comunitária dos Amigos de Fátima, no 
município de Fátima – TO;

3 – Portaria nº 898, de 22 de dezembro de 2008 
– Fundação Rádio Educativa de Barcelona, no muni-
cípio de Caravelas – BA;

4 – Portaria nº 901, de 22 de dezembro de 2008 
– Instituição Missionária Vida Nova, no município de 
Salvador – BA;

5 – Portaria nº 906, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Beneficente Educativa Novo Horizonte, 
no município de Guarulhos – SP;

6 – Portaria nº 917, de 22 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural de Rádio Comunitária do Ria-
cho Fundo II – Candango FM, na localidade de Riacho 
Fundo II – DF;

7 – Portaria nº 984, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação Cultural Comunitária Ponte Alta, no mu-
nicípio de Guarulhos – SP;

8 – Portaria nº 1.035, de 23 de dezembro de 2008 
– Associação dos Moradores do Conjunto Alto da Paz, 
no município de Fortaleza – CE;

9 – Portaria nº 857, de 23 de outubro de 2009 
– Associação Desportiva do Parma Atlético Cube, no 
município de São Miguel do Gostoso – RN;

10 – Portaria nº 870, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária dos Amigos da Cidade de 
Iuiu, no município de Iuiu – BA;

11 – Portaria nº 886, de 29 de outubro de 2009 
– Associação Comunitária Para o Desenvolvimento 
de Várzea da Palma, no município de Várzea da Pal-
ma – MG;

12 – Portaria nº 903, de 11 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural e Artística de Dio-
nísio, no município de Dionízio – MG;

13 – Portaria nº 944, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultu-
ra de Campinaçú, no município de Campinaçú – GO;

14 – Portaria nº 946, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Novas de 
Paz, no município de Itabira – MG;

15 – Portaria nº 951, de 20 de novembro de 2009 
– ACMMJ – Associação Comunitária dos Moradores 
e Moradoras de Jaborandi, no município de Jaboran-
di – BA;

16 – Portaria nº 956, de 20 de novembro de 2009 
– Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social e 
Cristão, no município de São Paulo – SP;

17 – Portaria nº 957, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
Monsenhor Manoel Perez Descanps de Ocauçu – SP, 
no município de Ocauçu – SP;

18 Portaria nº 961, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária Cultural Ramalhense de 
Comunicação, no município de João Ramalho – SP;

19 – Portaria n° 965, de 20 de novembro de 2009 
– Associação de Radiodifusão Comunitária da Cidade 
de Alto Piquiri, no município de Alto Piquiri – PR;

20 – Portaria nº 969, de 20 de novembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de São João 
do Sul – SC, no município de São João do Sul – SC;

21 – Portaria nº 992, de 1º de dezembro de 2009 
– Associação Comunitária de Radiodifusão Xaxinense, 
no município de Xaxim – SC;

22 – Portaria nº 1.004, de 11 de dezembro de 
2009 – Associação de Radiodifusão Comunitária Edu-
cativa de Balneário Gaivota, no município de Balneário 
Gaivota – SC;

23 – Portaria nº 1.010, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Cultural, Comunitária e Social Au-
rieense, no município de Áurea – RS;
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24 – Portaria nº 1.012, de 16 de dezembro de 
2009 – Associação Sócio – Cultural Ibipetuba – ASCIB, 
no município de Santa Rita de Cássia – BA;

25 – Portaria n° 71, de 25 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária e Cultural Alto Xingu, no 
município de São Félix do Xingu – PA;

26 – Portaria n° 72, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação de Rádio Comunitária de Miguel Perei-
ra – ARCOMP, no município de Miguel Pereira – RJ;

27 – Portaria n° 73, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Rádio Comunitária Vale do Jurigue, no 
município de Pedra Preta – MT;

28 – Portaria nº 74, de 26 de fevereiro de 2010 
– Associação Comunitária de Rádio São João, no mu-
nicípio de Torres – RS;

29 – Portaria nº 128, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Geraldo do Oliveira de Jaupaci 
Goiás, no município de Jaupaci – GO;

30 – Portaria nº 129, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Pedreira do Instituto, no município de Itabira – MG;

31 – Portaria nº 130, de 11 de março de 2010 – 
Associação de Amigos e Colaboradores do Parque, 
no município de São Mateus – ES;

32 – Portaria nº 131, de 11 de março de 2010 
– Associação Comunitária de Atendimento Social e 
Assistencial Marcendense, no município de Alfredo 
Marcondes – SP;

33 – Portaria nº 149, de 11 de março de 2010 – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e 
Cultural de Guiratinga, no município de Guiratinga – MT;

34 – Portaria nº 167, de 24 de março de 2010 – 
Associação Recreativa da Melhor Idade (ARMD, no 
município de Serra dos Aimorés – MG;

35 – Portaria n° 223, de 25 de março de 2010 – 
Associação Cultural e Beneficente de Xanxerê – SC, 
no município de Xanxerê – SC;

36 – Portaria nº 224, de 25 de março de 2010 
– Rádio União Comunitária, no município de Criciú-
ma – SC;

37 – Portaria nº 227, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária Radiodifusora Dona Francisca, 
no município de Dona Francisca – RS;

38 – Portaria n° 230, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária a Voz de Grussaí, no muni-
cípio de São João da Barra – RJ;

39 – Portaria nº 231, de 25 de março de 2010 – 
Associação Comunitária dos Moradores de Tartarugal-
zinho, no município de Tartarugalzinho – AP;

40 – Portaria nº 240, de 26 de março de 2010 – 
Associação Liberdade de Cultura e Comunicação, no 
município de Seberi – RS;

41 – Portaria nº 241, de 26 de março de 2010 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Arroio do 
Padre, no município de Arroio do Padre – RS; e

42 – Portaria nº 243, de 26 de março de 2010 – 
Associação Cultural Cafelandense, no município de 
Cafelândia – SP.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM N° 174/2010 – MC

Brasília, 16 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Ou-

torga de Autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Cafelandense, no 
Município de Cafelândia, Estado de São Paulo, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

A entidade requereu ao Ministério das Comunica-
ções sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão 
comunitária, cuja documentação inclui manifestação de 
apoio da comunidade, numa demonstração de receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, 
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi-
mentação da cultura geral das localidades postulantes.

Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo à 
integração, por meio de informações benéficas a todos 
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo n° 
53000.059527/06, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente 
processo, passará a produzir efeitos legais somente 
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do § 
3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – José Artur Filardi Leite.

PORTARIA Nº 243 DE 26 DE MARÇO DE 2010.

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do 
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
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de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.059.527/06 e da PARECER 
nº 074/2010/MGT/CGCE/CONJUR-MC/AGU, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Cultu-
ral Cafelandense, com sede na Rua Irineu Leite Pupo, 
nº 47 – Jardim Orlando Baggio, no município de Ca-
felândia, Estado de São Paulo, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.622, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada devera operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 21° 48’ 08”S e longitude em 
49° 36’ 24W, utilizando a frequência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
No 209, DE 2012 

(Nº 3.084/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Comunicação FM Stéreo 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade 
de Bauru, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 659 de 31 de agosto de 2009, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 20 de outubro de 2005, a 
permissão outorgada à Rádio Comunicação FM Stéreo 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto a 

apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no município de Teresina – PI;

4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no município de Lagoa da 
Prata – MG;

8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – 
Fundação Frei Rogério, no município de Curitibanos 
– SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no município de Colina – SP;

11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Campos Ltda., no município de Cas-
cavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no município 
de Caeté – MG;
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17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Radio Imbiara de Araxá Ltda., no município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Padre Luso Ltda., no município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Umbú FM Ltda., no município de Sobradinho 
– RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;

26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fun-
do – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fraternidade, no município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no município de Curitiba – PR;

34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., no município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 
– Radiodifusora Siriema Ltda., no município de Gua-
íra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no mu-
nicípio de Santo Antônio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no município de Jaca-
reí – SP;

41 – Portaria nº 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;

46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no mu-
nicípio de Campinas – SP;

48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Brasília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília 
– DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 29 de junho de 2009. _ Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 989/2009-MC

Brasília, 29 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 53000.036681/2005, acompanhado de 
Portaria, que renova permissão outorgada à RÁDIO 
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COMUNICAÇÃO FM STÉREO LTDA., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, no Município de Bau-
ru, Estado de São Paulo, por dez anos, a, partir de 20 
de outubro de 2005.

A permissão foi conferida pela Portaria n° 857, 
de 13 de outubro de 1975, publicada no Diário Oficial 
da União em 20 de outubro de 1975, renovada pela 
Portaria nº 6, de 11 de janeiro de 2002 publicada no 
Diário Oficial da União em 19 de março de 2002 e 
referendada pelo Decreto Legislativo n° 553, de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União em 19 de agos-
to de 2004.

Observo que a renovação das permissões outor-
gadas para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que todas as disposições normativas regen-
tes foram atendidas.

Diante do exposto, em observância ao que dispõe 
a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o Decreto 
nº 88.066, encaminho o processo a Vossa Excelência 
para conhecimento e submissão da matéria ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3º, 
da Constituição da República.

Respeitosamente, _ Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 659, DE 31 DE AGOSTO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.036680/2005, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 20 de outubro de 2005, a permissão outorgada 
a Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., pela Portaria 
nº 857, de 13 de outubro de 1975, publicada no Diário 
Oficial da União em 20 de outubro de 1975, renovada 
pela Portaria nº 6, de 11 de janeiro de 2002, publicada 
no Diário Oficial da União em 19 de março de 2002 e 
referendada pelo Decreto Legislativo nº 553, de 2004, 
publicado no Diário Oficial da União em 19 de agosto 
de 2004, para explorar, sem direito de exclusividade, 
o serviço de radiodifusão sonora, em frequência mo-
dulada, no Município de Bauru, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 210, DE 2012 

(N° 3.088/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FM Studio 96 Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria n° 800 de 30 de setembro de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 9 de março de 2009, a 
permissão outorgada à FM Studio 96 Ltda. para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto a 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas as entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no município de Teresina – PI;
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4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no município de Lagoa da 
Prata – MG;

8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – 
Fundação Frei Rogério, no município de Curitibanos 
– SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no município de Colina – SP;

11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Campos Ltda., no município de Cas-
cavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no município 
de Caeté – MG;

17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Radio Padre Luso Ltda., no município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Umbú FM Ltda., no município de Sobradinho 
– RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;

26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Uirapuru Ltda., no município de Passo Fun-
do – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fratemidade, no município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no município de Curitiba – PR;

34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Radio FM Pé de Cedro Ltda., no município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 
– Radiodifusora Siriema Ltda., no município de Gua-
íra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no mu-
nicípio de Santo Antonio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no município de Jaca-
reí – SP;
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41 – Portaria n° 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;

46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no mu-
nicípio de Campinas – SP;

48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – Bra-
sília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília – DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 25 de junho de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM N° 983/2009-MC

Brasília, 29 de outubro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho para conhecimento de Vossa Exce-

lência portaria, pela qual foi renovada permissão ou-
torgada à FM Studio 96 Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em 
freqüência modulada, no Município Curitiba, Estado do 
Paraná, por dez anos, a partir de 9 de março de 2009.

A outorga foi conferida, originariamente, à Rede 
Curitibana Ltda., pela Portaria nº 258, de 2 de março 
de 1979, publicada no Diário Oficial da União no dia 
9 subseqüente, posteriormente, autorizada alterar sua 
denominação social para a atual pela Portaria nº 340, 
de 13 de julho de 1982, publicada no Diário Oficial 
da União do dia 26 de julho de 1982.

Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deste 
Ministério manifestaram-se favoravelmente ao pedido, 
uma vez que foram atendidas todas as disposições 
normativas regentes.

Acompanham o ato os Processos nº 
53740.001096/1998 e nº 53000.045464/2008, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1999/2009, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto n° 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2009/2019.

Diante do exposto, e em observância ao que dis-
põe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, Decreto 
nº 88.066, de 1983, encaminho o ato, acompanhado 
dos respectivos processos, a Vossa Excelência para 
conhecimento e submissão da matéria ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3°, da Cons-
tituição da República.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 800, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2009.

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta dos Processos nº 
53740.001096/1998 e nº 53000.045464/2008, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 9 de março de 2009, a permissão outorgada, 
originariamente a Rádio Curitibana Ltda., pela Portaria 
nº 258, de 2 de marco de 1979, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 9 subseqiiente, posteriormente, 
autorizada a alterar sua denominação social para FM 
Studio 96 Ltda., pela Portaria nº 340, de 13 de julho de 
1982, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 
de julho de 1982, para explorar, sem direito de exclusi-
vidade, o serviço de radiodifusão sonora, em freqüência 
modulada, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
seqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 211, DE 2012 

(Nº 3.092/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Musical FM S/C Ltda. 
para explorar serviço de Radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade 
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 840, de 22 de outubro de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 30 de junho de 2003, a 
permissão outorgada à Rádio Musical FM S/C Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de Radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no Município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no Município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no Município de Teresina – PI;

4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no Município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no Município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no Município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no Município de Lagoa da 
Prata – MG;

8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no Município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – 
Fundação Frei Rogério, no Município de Curitibanos 
– SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no Município de Colina – SP;

11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no Município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
Município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no Município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no Município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Campos Ltda., no Município de Cas-
cavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no Município 
de Caeté – MG;

17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no Município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
Município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no Município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Padre Luso Ltda., no Município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no Município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no Município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Umbú FM Ltda., no Município de Sobradinho 
– RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no Município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no Município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;
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26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Passo Fun-
do – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no Município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fraternidade, no Município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no Município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no Município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
Município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no Município de Curitiba – PR;

34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no Município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., no Município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 
– Radiodifusora Siriema Ltda., no Município de Gua-
íra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no Município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no Município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no Mu-
nicípio de Santo Antônio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no Município de Jaca-
reí – SP;

41 – Portaria nº 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no Município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
Município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no Município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;

46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no Município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Campinas – SP;

48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no Município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Brasília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília 
– DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 29 de junho de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 1.023/2009-MC

Brasília, 16 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 53000.001023/2003-59, acompanhado 
de Portaria, que renova permissão outorgada à Rá-
dio Musical FM S/C Ltda. para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de Radiodifusão de sonora, 
em frequência modulada, no Município de Jacareí, 
Estado de São Paulo, por dez anos, a partir de 30 de 
junho de 2003.

2. A outorga do serviço foi conferida originaria-
mente à FM São Marcos Ltda., pela Portaria nº 104, 
de 28 de junho de 1983, publicada no Diário Oficial 
da União em 30 de junho de 1983, autorizada a mudar 
sua denominação social para Rádio Musical FM S/C 
Ltda., conforme Portaria nº 3.322, de 1º de agosto de 
1984, e renovada pela Portaria nº 83, de 13 de março 
de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 28 
de abril de 1998, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 
210, de 2000, publicado no Diário Oficial da União 
em 3 de novembro de 2000.

3. Observo que a renovação das permissões ou-
torgadas para exploração dos serviços de Radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que todas as disposições normativas 
regentes foram atendidas.
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5. Diante do exposto, em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, o 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa 
Excelência para conhecimento e submissão da matéria 
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, 
§ 3º, da Constituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 840, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53000.001023/2003-59, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 30 de junho de 2003, a permissão conferida 
originariamente à FM São Marcos Ltda., pela Portaria 
nº 104, de 28 de junho de 1983, publicada no Diário 
Oficial da União em 30 de junho de 1983, autoriza-
da a mudar sua denominação social para Rádio Mu-
sical FM S/C Ltda., conforme Portaria nº 3.322, de 1º 
de agosto de 1984, renovada pela Portaria nº 83, de 
13 de março de 1998, publicada no Diário Oficial da 
União em 28 de abril de 1998, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 210, de 2000, publicado no Diário Oficial 
da União em 3 de novembro de 2000, para explorar, 
sem direito de exclusividade, o serviço de Radiodifu-
são sonora, em frequência modulada, no Município de 
Jacareí, Estado de São Paulo.

Art. 2º A exploração do serviço de Radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 212, DE 2012 

(Nº 3.093/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Integração Sul Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade 

de Santana do Livramento, Estado do Rio 
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 844, de 22 de outubro de 2009, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 14 de julho de 2008, a per-
missão outorgada à Rádio Integração Sul Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no Município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no Município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no Município de Teresina – PI;

4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no Município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no Município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no Município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no Município de Lagoa da 
Prata – MG;

8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no Município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – Fun-
dação Frei Rogério, no Município de Curitibanos – SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no Município de Colina – SP;
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11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no Município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
Município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no Município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no Município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Campos Ltda., no Município de Cas-
cavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no Município 
de Caeté – MG;

17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no Município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
Município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no Município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Padre Luso Ltda., no Município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no Município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no Município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 – 
Rádio Umbú FM Ltda., no Município de Sobradinho – RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no Município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no Município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;

26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 – 
Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Passo Fundo – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no Município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fraternidade, no Município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no Município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no Município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
Município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no Município de Curitiba – PR;

34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no Município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., no Município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 
– Radiodifusora Siriema Ltda., no Município de Gua-
íra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no Município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no Município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no Mu-
nicípio de Santo Antônio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no Município de Jaca-
reí – SP;

41 – Portaria nº 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no Município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
Município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no Município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;

46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no Município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Campinas – SP;
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48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no Município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Brasília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília 
– DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 29 de junho de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 1.026/2009-MC

Brasília, 8 de novembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho para conhecimento de Vossa Ex-
celência portaria, pela qual foi renovada permissão 
outorgada à Rádio Integração Sul Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora, em frequência modulada, no Município de San-
tana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, por 
dez anos, a partir de 14 de julho de 2008.

2. A outorga da permissão do serviço de radio-
difusão foi conferida originariamente à Rádio Ma-
ratan Ltda., pela Portaria nº 184, de 13 de julho de 
1988, publicada no Diário Oficial da União em 14 
de julho de 1988, posteriormente transferida à Rádio 
Integração Sul Ltda., conforme Portaria nº 449, de 5 
de julho de 1994.

3. Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53790.000470/98 e nº 53000.024845/2008, que cons-
tituem pedidos distintos de renovação. O primeiro re-
ferente ao período de 1998/2008, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93, e o segundo 
que trata do período de 2008/2018.

6. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o ato, acompanhado 
dos respectivos processos, a Vossa Excelência para 
conhecimento e submissão da matéria ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3º, da Cons-
tituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 844, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
9º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta dos Processos 
nº 53790.000470/98 e no 53000.024845/2008(resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 14 de julho de 2008, a permissão outorgada 
à Rádio Integração Sul Ltda. pela Portaria no 184, de 
13 de julho de 1988, publicada no Diário Oficial da 
União em 14 de julho de 1988, posteriormente trans-
ferida à Rádio Integração Sul Ltda., conforme Portaria 
nº 449, de 5 de julho de 1994, para explorar, sem direi-
to de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, 
em frequência modulada, no Município de Santana do 
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 213, DE 2012 

(Nº 3.094/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Antena Um Radiodifusão Ltda. 
para explorar servido de radiodifusão so-
nora em frequência modulada na cidade de 
cidade de Brasília, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 942, de 19 de novembro de 2009, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de outubro de 2006, 
a permissão outorgada à Antena Um Radiodifusão 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Brasília, Distrito Federal.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 361, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, renovações, por dez anos, das 
permissões outorgadas às entidades abaixo relacio-
nadas para explorarem, sem direito de exclusividade, 
serviços de Radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 511, de 6 de agosto de 2009 – 
Fundação Rádio Educativa Quadrangular, no Município 
de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 520, de 7 de agosto de 2009 – 
Rádio Progresso de São Carlos Ltda., no Município 
de São Carlos – SP;

3 – Portaria nº 522, de 10 de agosto de 2009 – 
Sistema de Comunicações Professor Walter Alencar 
Ltda., no Município de Teresina – PI;

4 – Portaria nº 524, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Marano Ltda., no Município de Garanhus – PE;

5 – Portaria nº 531, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no Município de 
Imperatriz – MA;

6 – Portaria nº 533, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Sul Capixaba FM de Guaçuí Ltda., no Município 
de Guaçuí – ES;

7 – Portaria nº 535, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Divinal FM Ltda., no Município de Lagoa da 
Prata – MG;

8 – Portaria nº 536, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Província FM Ltda., no Município de Tenente 
Portela – RS;

9 – Portaria nº 537, de 10 de agosto de 2009 – 
Fundação Frei Rogério, no Município de Curitibanos 
– SC;

10 – Portaria nº 538, de 10 de agosto de 2009 
– Rádio Barretos Ltda., no Município de Colina – SP;

11 – Portaria nº 539, de 10 de agosto de 2009 – 
Rádio Difusora de Pirassununga Ltda., no Município 
de Pirassununga – SP;

12 – Portaria nº 546, de 11 de agosto de 2009 
– Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé Ltda., no 
Município de Bagé – RS;

13 – Portaria nº 554, de 13 de agosto de 2009 – 
Paraíso FM Ltda., no Município de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

14 – Portaria nº 610, de 24 de agosto de 2009 – 
Moreira Comunicações Ltda., no Município de Campo 
Belo – MG;

15 – Portaria nº 643, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Verdes Campos Ltda., no Município de Cas-
cavel – PR;

16 – Portaria nº 646, de 31 de agosto de 2009 – 
Caeté Sistema de Comunicação Ltda., no Município 
de Caeté – MG;

17 – Portaria nº 648, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no Município 
de Araxá – MG;

18 – Portaria nº 649, de 31 de agosto de 2009 
– Empreendimentos Radiofônicos Sulminas Ltda., no 
Município de Itajubá – MG;

19 – Portaria nº 650, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Panema Ltda., no Município de Andirá – PR;

20 – Portaria nº 651, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Padre Luso Ltda., no Município de Porto Na-
cional – TO;

21 – Portaria nº 654, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Jornal FM Fernandópolis Ltda., no Município 
de Fernandópolis – SP;

22 – Portaria nº 659, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Comunicação FM Stéreo Ltda., no Município 
de Bauru – SP;

23 – Portaria nº 661, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Umbú FM Ltda., no Município de Sobradinho 
– RS;

24 – Portaria nº 662, de 31 de agosto de 2009 
– Rádio Piatã de Salvador Ltda., no Município de Sal-
vador – BA;

25 – Portaria nº 664, de 31 de agosto de 2009 – 
Sombrasil Comunicações Ltda., no Município de Ca-
choeiro de Itapemirim – ES;

26 – Portaria nº 665, de 31 de agosto de 2009 – 
Sociedade Difusora Piumhiense de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Piumhi – MG;

27 – Portaria nº 699, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio Uirapuru Ltda., no Município de Passo Fun-
do – RS;

28 – Portaria nº 701, de 11 de setembro de 2009 
– O Diário Rádio e Televisão Ltda., no Município de 
Ribeirão Preto – SP;

29 – Portaria nº 703, de 11 de setembro de 2009 
– Fundação Fraternidade, no Município de Ijuí – RS;

30 – Portaria nº 705, de 11 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., 
no Município de Batatais – SP;

31 – Portaria nº 760, de 18 de setembro de 2009 
– Rádio Exclusiva Ltda., no Município de Curitiba – PR;

32 – Portaria nº 792, de 30 de setembro de 2009 
– Rádio e Televisão Bandeirantes da Bahia Ltda., no 
Município de Salvador – BA;

33 – Portaria nº 800, de 30 de setembro de 2009 
– FM Studio 96 Ltda., no Município de Curitiba – PR;
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34 – Portaria nº 802, de 30 de setembro de 2009 
– Sociedade Rádio São José Ltda., no Município de 
Erechim – RS;

35 – Portaria nº 831, de 22 de outubro de 2009 – 
Sociedade Rádio FM Pé de Cedro Ltda., no Município 
de Coxim – MS;

36 – Portaria nº 832, de 22 de outubro de 2009 
– Radiodifusora Siriema Ltda., no Município de Gua-
íra – PR;

37 – Portaria nº 834, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda., no Município de 
Carmo do Rio Claro – MG;

38 – Portaria nº 836, de 22 de outubro de 2009 
– Tempo FM Ltda., no Município de Fortaleza – CE;

39 – Portaria nº 838, de 22 de outubro de 2009 
– Sociedade Montense de Radiodifusão Ltda., no Mu-
nicípio de Santo Antônio do Monte – MG;

40 – Portaria nº 840, de 22 de outubro de 2009 
– Rádio Musical FM S/C Ltda., no Município de Jaca-
reí – SP;

41 – Portaria nº 844, de 22 de outubro de 2009 – 
Rádio Integração Sul Ltda., no Município de Santana 
do Livramento – RS;

42 – Portaria nº 847, de 22 de outubro de 2009 
– CSR – Central Sistema de Radiodifusão Ltda., no 
Município de Formosa – GO;

43 – Portaria nº 937, de 19 de novembro de 2009 
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., no 
Município de Machado – MG;

44 – Portaria nº 939, de 19 de novembro de 2009 
– Mega Empresa de Comunicações Ltda., no Município 
de Ribeirão Preto – SP;

45 – Portaria nº 942, de 19 de novembro de 
2009 – Antena Um Radiodifusão Ltda., na cidade de 
Brasília – DF;

46 – Portaria nº 955, de 20 de novembro de 2009 
– Rádio Imparsom Ltda., no Município de Governador 
Valadares – MG;

47 – Portaria nº 1.033, de 18 de dezembro de 
2009 – Rede Central de Comunicação Ltda., no Mu-
nicípio de Campinas – SP;

48 – Portaria nº 1.034, de 18 de dezembro de 
2009 – Rádio FM Concórdia Ltda., no Município de 
Três Lagoas – MS;

49 – Portaria nº 34, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Brasília Super Rádio FM Ltda., na cidade de Brasília 
– DF; e

50 – Portaria nº 50, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Varginha – MG.

Brasília, 29 de junho de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 35/2010-MC

Brasília, 8 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho para conhecimento de Vossa Ex-

celência portaria, pela qual foi renovada permissão 
outorgada à Antena Um Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora, em frequência modulada, na cidade 
de Brasília, Distrito Federal por dez anos, a partir de 
15 de outubro de 2006.

2. A outorga do serviço foi conferida originaria-
mente à Rede Gaúcha – Zero Hora de Comunicações 
Ltda., pela Portaria nº 1.151, de 6 de outubro de 1976, 
cuja denominação social foi alterada para Rádio 93 
FM Ltda., renovada pela Portaria nº 2, de 2 de janeiro 
de 1990, e, posteriormente, transferida à Antena Um 
Radiodifusão Ltda., conforme Portaria nº 14 de 1º de 
fevereiro de 1996.

3. Observo que a renovação da permissão outor-
gada para exploração dos serviços de radiodifusão é 
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de 
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 
de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica 
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao 
pedido, uma vez que foram atendidas todas as dispo-
sições normativas regentes.

5. Acompanham o ato os Processos nº 
53000.027589/2003-19 e nº 53000.048750/2006, que 
constituem pedidos distintos de renovação. O primeiro 
referente ao período de 1996/2006, deferido de acordo 
com o artigo 9º do Decreto nº 88.066/93 e o segundo 
que trata do período de 2006/2016.

6. Diante do exposto, e em observância ao que 
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regulamento, 
Decreto nº 88.066/83, encaminho o ato, acompanhado 
dos respectivos processos, a Vossa Excelência para 
conhecimento e submissão da matéria ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 223, § 3º, da Cons-
tituição da República.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 942, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art. 
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta dos Processos 
nº 53000.027589/2003-19 e nº 53000.048750/2006, 
resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, 
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a partir de 15 de outubro de 2006, a permissão outor-
gada originariamente à Rede Gaúcha – Zero Hora de 
Comunicações Ltda. pela Portaria nº 1.151, de 6 de 
outubro de 1976, cuja denominação social foi alterada 
para Rádio 93 FM Ltda., renovada pela Portaria nº 2, 
de 2 de janeiro de 1990, e, posteriormente, transferida 
à Antena Um Radiodifusão Ltda., conforme Portaria 
nº 14, de 1º de fevereiro de 1996, para explorar, sem 
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão so-
nora, em frequência modulada, na cidade de Brasília, 
Distrito Federal.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis sub-
sequentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 214, DE 2012 

(Nº 3.106/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Televisão Guararapes Ltda. para explorar 
serviço de Radiodifusão sonora em frequ-
ência modulada na cidade de Cerro Azul, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.016, de 16 de dezembro de 2009, que 
outorga permissão à Televisão Guararapes Ltda. para 
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de Radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Cerro Azul, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 363, DE 2010

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à aprecia-
ção de Vossas Excelências, acompanhadas de Expo-
sições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, permissões outorgadas às entidades 
abaixo relacionadas para explorarem, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de 

Radiodifusão sonora em frequência modulada, con-
forme os seguintes atos:

1– Portaria nº 993, de 23 de dezembro de 2008 
– Empresa de Radiodifusão Estrela Dalva Ltda., no 
Município de Iguapé – SP;

2 – Portaria nº 581, de 18 de agosto de 2009 – 
Empresa de Comunicação Internacional Ltda., no Mu-
nicípio de Vila Maria – RS;

3 – Portaria nº 604, de 18 de agosto de 2009 – 
Rádio Seabra FM Ltda., no Município de Seabra – BA;

4 – Portaria nº 719, de 16 de setembro de 2009 
– Rádio Timbó Ltda., no Município de Rio dos Cedros 
– SC;

5 – Portaria nº 793, de 30 de setembro de 2009 
– Sistema Timbaúva de Comunicação Ltda., no Muni-
cípio de Barra do Quaraí – RS;

6 – Portaria nº 794, de 30 de setembro de 2009 – 
Camargo e Vassali – Empresa de Radiodifusão Ltda., 
no Município de Campinas do Sul – RS;

7 – Portaria nº 795, de 30 de setembro de 2009 
– Ponto Norte Rádio FM Ltda., no Município de Al-
pestre – RS;

8 – Portaria nº 796, de 30 de setembro de 2009 
– Sistema Plug de Comunicações Ltda., no Município 
de Boqueirão do Leão – RS;

9 – Portaria nº 798, de 30 de setembro de 2009 – 
Andrenei Carneiro de Araújo e Cia Ltda., no Município 
de Santaluz – BA;

10 – Portaria nº 917, de 18 de novembro de 2009 
– Rádio e Televisão Belo Monte Ltda., no Município de 
Altamira – PA;

11 – Portaria nº 918, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda.-ME, no Município de Tailândia – PA;

12 – Portaria nº 919, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda.-ME, no Município de Xinguara – PA;

13 – Portaria nº 920, de 18 de novembro de 2009 
– Rede Ferreira de Comunicação Ltda., no Município 
de Bonfim – RR;

14 – Portaria nº 922, de 18 de novembro de 2009 
– Sistema Conquista de Radiodifusão Ltda., no Muni-
cípio de Santo Antônio do Leverger – MT;

15 – Portaria nº 923, de 18 de novembro de 2009 
– Rádio e Televisão Belo Monte Ltda., no Município de 
Vigia – PA;

16 – Portaria nº 924, de 18 de novembro de 
2009 – Lamoglia Comunicação Ltda., no Município 
de Macaé – RJ;

17 – Portaria nº 925, de 18 de novembro de 
2009 – Portal Comunicações Ltda., no Município de 
Vila Valério – ES;

18 – Portaria nº 926, de 18 de novembro de 2009 
– Sociedade Rádio Vanguarda Limitada, no Município 
de Barão de Melgaço – MT;
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19 – Portaria nº 928, de 18 de novembro de 2009 
– Dorner & Grigoletto Ltda., no Município de Norte-
lândia – MT;

20 – Portaria nº 929, de 18 de novembro de 2009 
– Lamoglia Comunicação Ltda., no Município de Cam-
pos dos Goytacazes – RJ;

21 – Portaria nº 931, de 18 de novembro de 2009 
– Radiodifusão Assisense Ltda., no Município de São 
Francisco de Assis – RS;

22 – Portaria nº 932, de 18 de novembro de 2009 
– E.F. Comunicações Ltda., no Município de Alto Gar-
ças – MT;

23 – Portaria nº 933, de 18 de novembro de 2009 
– Terra FM Ltda.-ME, no Município de São Geraldo do 
Araguaia – PA;

24 – Portaria nº 934, de 18 de novembro de 2009 
– Sistema Gois de Radiodifusão Ltda., no Município 
de São José do Rio Claro – MT;

25 – Portaria nº 1.013, de 16 de dezembro de 
2009 – Rede União de Rádio e Televisão do Pará Ltda., 
no Município de Baião – PA;

26 – Portaria nº 1.014, de 16 de dezembro de 
2009 – Sociedade Vale de Comunicações Ltda., no 
Município de Pomerode – SC;

27 – Portaria nº 1.015, de 16 de dezembro de 
2009 – Dias & Novato Comunicações Ltda., no Muni-
cípio Mato Verde – PR;

28 – Portaria nº 1.016, de 16 de dezembro de 
2009 – Televisão Guararapes Ltda., no Município de 
Cerro Azul – PR;

29 – Portaria nº 1.017, de 16 de dezembro de 
2009 – Sociedade Vale de Comunicações Ltda., no 
Município de Piçarras – SC;

30 – Portaria nº 1.018, de 16 de dezembro de 
2009 – Sistema Lageado de Comunicação Ltda., no 
Município de Santarém – PA;

31 – Portaria nº 1.019, de 16 de dezembro de 
2009 – Star Radiodifusão Ltda., no Município de Pie-
dade de Caratinga – MG;

32 – Portaria nº 35, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio Universal Ltda., no Município de Chapecó – SC;

33 – Portaria nº 36, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sistema Real de Comunicações Ltda., no Município 
de Ibirapitanga – BA;

34 – Portaria nº 37, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda., no Município de 
Joinville (Pirabeiraba) – SC;

35 – Portaria nº 38, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Sorali – Sociedade de Radiodifusão Litorânea Ltda., 
no Município de Entre Rios – BA;

36 – Portaria nº 39, de 5 de fevereiro de 2010 —
Município de Mococa – SP;

37 – Portaria nº 40, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Município de Colatina – ES;

38 – Portaria nº 41, de 5 de fevereiro de 2010 
– Centauro Ltda., no Município de São Francisco do 
Pará – PA;

39 – Portaria nº 42, de 5 de fevereiro de 2010 
Rádio cidade FM de Palhoça Ltda., no Município de 
Nova Veneza – SC;

40 – Portaria nº 43, de 5 de fevereiro de 2010 – 
Rádio e TV Maíra Ltda., no Município de Campo Novo 
de Rondônia – PA;

41 – Portaria nº 44, de 5 de fevereiro de 2010 – 
LMG Comunicações Ltda., no Município de Manoel 
Vitorino – BA;

42 – Portaria nº 90, de 11 de março de 2010 – 
Bonito Comunicação Ltda., no Município de Anastá-
cio – MS;

43 – Portaria nº 91, de 11 de março de 2010 – 
Rádio Editora Magia Ltda., no Município de Nova Pá-
dua – RS;

44 – Portaria nº 92, de 11 de março de 2010 – 
EZR Comunicações LTDA., no Município de Passo do 
Sobrado – RS;

45 – Portaria nº 94, de 11 de março de 2010 – 
Empresa de Comunicações Jatobá Ltda., no Município 
de Perolândia – GO;

46 – Portaria nº 95, de 11 de março de 2010 – 
Sampaio & Martins Ltda., no Município de Santa He-
lena de Goiás – GO;

47 – Portaria nº 96, de 11 de março de 2010 
– Bonito Comunicação Ltda., no Município de Bela 
Vista – MS;

48 – Portaria nº 99, de 11 de março de 2010 – Pon-
to Norte Rádio FM Ltda., no Município de Seberi – RS;

49 – Portaria nº 101, de 11 de março de 2010 – 
Rede Brasileira de Esportes Comunicação Ltda., no 
Município de Orizona – GO; e

50 – Portaria nº 102, de 11 de março de 2010 – 
Sociedade Rádio Vanguarda Limitada, no Município 
de Paranaíta – MT.

Brasília, 29 de junho de 2010. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM Nº 14/2010-MC

Brasília, 5 de fevereiro de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a publicação da Concorrência nº 88/2000-SSR/
MC com vistas à implantação de uma estação de radio-
difusão sonora em frequência modulada, no Município 
de Cerro Azul, Estado do Paraná.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação 
específica de Radiodifusão, concluiu que a Televisão 
Guararapes Ltda., Processo nº 53740.000691/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 1.016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 8 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53740.000691/2000, Concorrência nº 
088/2000-SSR/M, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Televisão Guarara-
pes Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de Radiodifusão so-
nora em frequência modulada, no Município de Cerro 
Azul, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática – decisão 
terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 202 
a 214, de 2012, em conformidade com o inciso III do 

art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Dornelles, V. Exª é o primeiro inscrito 
pela Liderança.

Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Para me inscrever para um pronunciamento inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – É o primeiro inscrito para comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Ok.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Com a palavra o Senador Dornelles, que fala 
como Líder do Partido Progressista. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado. 

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, arrecadar 
proporcionalmente mais impostos nas regiões mais 
desenvolvidas do País e transferir mais recursos para 
Estados das regiões menos desenvolvidas é o objetivo 
básico do Fundo de Participação dos Estados. Criado 
em meados dos anos 60, com receita oriunda de qua-
se metade dos impostos de renda e do IPI, é hora de 
modernizar a sua distribuição entre os Estados.

Hoje, é feito um rateio, mas sem critérios. A par-
tir de 2013, será preciso recriá-los por lei, por força 
de decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou 
inconstitucional as normas que congelaram a divisão 
regional dos recursos. É uma das questões mais rele-
vantes e complexas que o Congresso Nacional deverá 
equacionar ainda este ano. 

Como outros Parlamentares, apresentei uma 
proposta para modernizar o FPE, que tem três obje-
tivos básicos: participação dos Estados na arrecada-
ção gerada em seu território, distribuição proporcional 
à população e à superfície e redistribuição de renda 
em favor dos Estados de menor renda por habitante.

É proposta uma fórmula simples, em que cada 
objetivo está associado a um critério de rateio. Assim, o 
objetivo da participação é perseguido pela destinação 
de parcela pequena de 10% do FPE para os Estados 
em que foram gerados os impostos federais que inte-
gram o fundo. Já para o objetivo da distribuição, serão 
consideradas a superfície, 5%, e a população, 15%, 
critérios que eram adotados na origem do fundo. 

Para o principal objetivo da redistribuição, a maior 
parte do fundo, 70%, será distribuída inversamente 
proporcional ao PIB por habitante de cada Estado, ou 
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seja, quanto menos ele produzir, maior repasse rece-
berá do Fundo de Participação dos Estados.

Dessa forma, todas as unidades federadas serão 
contempladas. A cota de cada uma vai refletir a pon-
deração de sua participação nos diferentes critérios, 
e isso atende ao preceito constitucional de que o FPE 
promova o equilíbrio socioeconômico da Federação. No 
lugar do rateio arbitrado de forma discricionária e con-
denada pelo Supremo Tribunal Federal, ele passará a 
ser feito com critérios técnicos, que buscam equilibrar 
a desconcentração da receita pública em favor dos 
governos com menor potencial, para levantar receitas 
próprias com a retribuição mínima ao esforço exigido 
pela União daquelas unidades federadas, em cujo ter-
ritório se levanta maior carga tributária.

O projeto de lei que apresentamos ao debate pú-
blico fixa critérios de rateio do FPE, que conciliam parti-
cipação, distribuição e, o principal deles, redistribuição, 
e assim se pode modernizar o papel da transferência 
entre governos, realizado na Federação Brasileira.

Sr. Presidenta, solicito a V. Exª que seja publicado 
meu depoimento na íntegra. 

Muito obrigado.

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

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, arrecadar proporcionalmente mais 
impostos nas regiões mais desenvolvidas do País e 
transferir relativamente mais recursos para estados 
das regiões menos desenvolvidas é o objetivo básico 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Assume 
o papel de Robin Hood na federação brasileira. Criado 
em meados dos anos sessenta, com receita oriunda 
de quase metade dos impostos de renda e de produ-
tos industrializados arrecadados pela União, é hora de 
modernizar a sua distribuição entre os estados,

Hoje é feito um rateio mas sem critérios e, a par-
tir de 2013, será preciso recriá-los por lei, por força 
de decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou 
inconstitucional as normas que congelaram a divi-
são regional dos recursos. É uma das questões mais 
prementes, relevantes e complexas que o Congresso 
Nacional precisará equacionar ainda este ano. Como 
outros parlamentares, apresentei uma proposta para 
modernizar o FPE, que tem três objetivos básicos: 
participação dos Estados na arrecadação gerada em 
seu território; distribuição proporcional à população e 
à superfície; e redistribuição de renda em favor dos 
estados de menor renda por habitante.

É proposta uma fórmula simples em que cada 
objetivo está associado a um critério de rateio. Assim, 
o objetivo da participação é perseguido pela destina-
ção de parcela pequena (10%) do FPE para os estados 
em que foram gerados os impostos federais que inte-
gram o fundo. Já para o objetivo da distribuição, serão 
considerados a superfície (5%) e a população (15%), 
critérios que eram adotados na origem do fundo. Para 
o principal objetivo, da redistribuição, a maior parte 
do fundo (70% do total mais o que exceder tetos dos 
parâmetros anteriores) será distribuída inversamente 
proporcional ao PIB por habitante de cada estado – 
ou seja, quanto menos ele produzir (o que significa 
que menos arrecadará diretamente), maior repasse 
receberá do FPE.

Desta forma, todas as unidades federadas serão 
contempladas. A cota de cada uma refletirá a ponde-
ração de sua participação nos diferentes critérios e 
isso atende ao preceito constitucional de que o FPE 
promova o equilíbrio sócio-econômico da Federação. 
No lugar do rateio arbitrado de forma discricionário e 
condenado peio STF, ele passará a ser feito com cri-
térios técnicos, que buscam equilibrar a desconcen-
tração da receita pública, em favor dos governos com 
menor potencial para levantar receitas próprias, com 
a retribuição mínima ao esforço exigido pela União 
daquelas unidades federadas em cujo território se le-
vanta maior carga tributária.

Operacionalmente, os coeficientes do FPE serão 
apurados anualmente pelo TCU, a partir das estatísti-
cas oficiais, com toda memória publicada e dado pra-
zo para questionamento. Para um bom planejamento 
dos governos, a divisão regional apurada em um ano, 
só será aplicada no segundo ano subsequente, para 
permitir que no seguinte seja elaborado um orçamento 
considerando a correta cota-parte. Ainda é proposto, 
que nos cinco primeiros anos de uso da nova fórmula, 
a União compense eventuais reduções nos recursos 
entregues em relação ao anteriormente repassado, 
cabendo ao TCU precisar o montante das perdas e o 
Executivo fica obrigado a incluir dotação específica no 
orçamento federal.

Enfim, o projeto de lei que apresentamos ao de-
bate público fixa critérios de rateio para o FPE que 
conciliam participação, distribuição e, o principal, re-
distribuição, e assim se pode modernizar o papei de 
Robin Hood que tal transferência entre governos rea-
liza na Federação Brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 

ordem, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, 
Senador Dornelles.

Com a palavra, V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria que V. Exª 
me inscrevesse para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é a segunda inscrita.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti como orador inscrito, pois o Senador Wellington 
Dias e a Senadora Vanessa Grazziotin, os primeiros, 
ainda não se encontram.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje vou abordar um tema, Senadora 
Ana Amélia, que ontem, durante aquela discussão e 
votação, pode ter ficado um pouco nebuloso na cabeça 
de muita gente, porque, realmente, pela forma como 
foi conduzida a votação da Lei Geral da Copa, aqueles 
que se opunham à venda de bebida alcoólica durante 
as duas Copas, a de 2013 e a de 2014, não tinham 
outra opção, a não ser: ou votavam no bloco de emen-
das que estavam sendo rejeitadas ou votavam contra.

Quero aqui colocar a minha posição de maneira 
bem clara. Primeiro, quero dizer que não tenho qualquer 
tipo de hipocrisia em relação a bebida alcoólica. Na 
minha juventude e até mesmo durante a idade adulta, 
eu gostava muito da minha cerveja e a tomava, mas 
posso dizer que tive sorte em não ter outros problemas 
de saúde, como foi o caso do nosso colega médico e 
jogador Sócrates, que teve uma cirrose hepática. E tive 
sorte também de não ter tido nenhum tipo de acidente 
durante esse percurso.

Como médico, no entanto, não posso ignorar 
as estatísticas. E também não posso compreender a 
incoerência que estamos vivendo, porque a Câmara 
está votando o chamado “endurecimento da Lei Seca”, 
quer dizer, vai tornar a Lei Seca mais rígida, inclusive 
dispensando a prova do bafômetro para os motoristas 
embriagados.

Enquanto a Casa trabalha nesse sentido, ela mes-
ma aprova a autorização para o consumo de bebida 
alcoólica. E vai dizer, como aliás já está dizendo, que 
não está autorizando, mas repassando para os gover-
nadores, portanto, para os Estados, a competência de 
dizer se autorizam ou não. Porque já existem Estados 
que proíbem a bebida alcoólica. Ou seja, está jogando 
a peteca para as mãos dos governadores.

De qualquer forma, seja presidente, seja gover-
nador, seja prefeito, o que não se pode é dizer: “No 

período tal pode-se cometer tal infração; fora desse 
período, não”. Realmente, é uma incoerência.

E os dados dos acidentes de trânsito mostram que 
a maioria é de jovens, que morrem ou, muitas vezes, 
ficam inválidos para sempre por sérias lesões cerebrais 
ou medulares. Além disso, podem também provocar 
a morte de outras pessoas que não estão ao volante, 
como, por exemplo, os transeuntes. As estatísticas, 
Senadora Ana Amélia, são alarmantes.

Por isso, não consigo realmente compreender 
como compatibilizar essa questão. Ouvi discursos 
os mais variados. Por exemplo, que o Brasil assumiu 
com a Fifa o compromisso de aceitar as regras que 
ela tem para qualquer país. Muito bem. O Brasil, diga-
-se, o Presidente da República. Isso não passou pelo 
Congresso Nacional. 

Não quero dizer que possamos ter, durante a 
Copa – e torço para que não aconteça –, o aumento 
não só dos casos de violência ao volante, mas tam-
bém de violência física, como agressão e assassina-
tos, decorrentes disso.

Antes de prosseguir, quero ouvir a Senadora Ana 
Amélia, que, por sinal, ontem fez um brilhante relatório 
sobre o tema. 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Mozarildo, ao contrário do senhor, não sou médica, 
mas sempre os procuro quando preciso, porque são 
fundamentais. Mesmo não sendo da área, pelo volu-
me de informações que temos, concordo, em gêne-
ro, número e grau, com V. Exª. Fui a primeira a tentar 
modificar a lei para que fosse mantida a proibição de 
bebida alcoólica nos estádios dos jogos. Está prova-
do. Eu recebi as lideranças do Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Esta-
dos, que fizeram um trabalho juntamente com a CBF, 
desde 2005, provando, com dados concretos, que a 
retirada da bebida representou, sim, uma redução ex-
pressiva da violência nos estádios. Agora vemos no 
entorno dos estádios, porque não há muito controle. 
Isso me levou à convicção de que, de fato, devería-
mos manter a proibição por medida de segurança de 
todos os torcedores, especialmente dos estrangeiros. 
Porém, eu estava, como disse ontem, no dilema da 
“escolha de Sofia”: ou proibir a bebida, como a socie-
dade brasileira, V. Exª e eu queremos, ou quebrar um 
acordo internacional firmado pelo Presidente da Re-
pública, em 2007, com a Fifa, em Zurique. Esse foi o 
motivo. Se quebrarmos unilateralmente um contrato 
internacional, não tem repercussão apenas sobre o 
esporte, mas sobre as questões econômica e jurídi-
ca. Foi esse o dilema que tive ao manter uma decisão 
do Governo brasileiro, para que tivesse o respaldo do 
Congresso Nacional em um compromisso que firmou 
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em nome do Brasil, porque a Copa do Mundo é dos 
brasileiros e de toda a sociedade. Esse foi o motivo. 
Por mim, Senador, eu manteria a proibição da bebida 
alcoólica nos estádios.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR) – Tenho certeza, Senadora Ana Amélia. Conheço 
V. Exª, uma pessoa que acompanha as estatísticas, 
acompanha, como jornalista que é, o noticiário e a re-
alidade do País. Não tenho dúvida de que V. Exª vota-
ria contra. Agora, é verdade também, como diz V. Exª, 
que ficaria difícil para o Congresso Nacional quebrar 
um compromisso assumido pelo Presidente da Repú-
blica. Por outro lado, acho que é um bom tema para se 
discutir, até mesmo para convencer a Fifa a arranjar 
outros patrocinadores que não sejam os fabricantes de 
bebida alcoólica. Existem tantos outros patrocinadores! 
Já que essa Copa é fato consumado – nós aprovamos 
a lei e a Presidente vai sancioná-la –, que evitemos 
daqui para frente. 

É inacreditável, como diz V. Exª, que um país que 
queira sediar uma Copa tenha de aceitar as regras de 
uma instituição privada que estabelece que, naquele 
período, é permitido tomar bebidas alcoólicas da fá-
brica que patrocina a Copa.

Então, eu acho importante nós termos consciên-
cia: álcool é uma droga, álcool é uma droga que abre a 
porta para outras drogas e, principalmente, é um dos 
maiores responsáveis por mortes, por casos de invali-
dez e pelo grande gasto feito com o dinheiro do povo, 
dinheiro que o governo gasta nos hospitais públicos.

O Sr. Eduardo Lopes (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Ouço com muito prazer V. Exª.

O Sr. Eduardo Lopes (Bloco/PRB – RJ) – Se-
nador Mozarildo, quero congratulá-lo por seu pronun-
ciamento. Ontem, fiz questão de registrar aqui que o 
projeto foi votado de forma global, e não havia como 
destacar a parte em relação à qual tínhamos uma po-
sição contrária, como já citou a nossa Senadora Ana 
Amélia. Eu registrei, e quero reforçar, a exemplo do que 
o senhor fez no começo do discurso, que ficou meio 
confuso. Então, para que não haja nenhuma dúvida 
– o senhor está aqui fazendo o seu pronunciamento, 
a Senadora também já marcou sua posição –, quero 
reforçar a minha posição: nós votamos de maneira glo-
bal, mas a minha posição, claro, é também contrária 
à venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Portanto, 
parabenizo V. Exª por trazer à baila o tema, para es-
clarecê-lo melhor, principalmente com os dados que 
estão sendo trazidos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Tenho certeza, Senador, de que, na verdade, 

a imensa maioria dos Senadores que votaram contra 
as emendas que estavam em bloco votaram porque 
não havia outra opção. Tenho certeza de que a maio-
ria esmagadora dos Senadores é contra a venda de 
bebidas alcoólicas durante a Copa. Se nós estávamos 
num beco sem saída, eu fiz questão – eu e mais uns 
19 – de votar contra por falta de alternativa. Se hou-
vesse alternativa, teríamos votado a favor da Lei da 
Copa sem bebida alcoólica. 

Mas repito: é importante debater esse tema para 
que amanhã não fique na cabeça das pessoas, princi-
palmente da juventude, que nós podemos abrir exce-
ções. Senão, amanhã, Senador Moka, poderá acontecer 
de termos de abrir exceção quando houver um grande 
festival de rock patrocinado por uma grande empresa 
internacional; amanhã, poderá acontecer de termos de 
abrir exceção quando houver um evento internacional 
qualquer, em que, digamos, a presença da juventude 
precisa de bebida alcoólica.

Portanto, é muito importante que deixemos cla-
ro: o Brasil adotou uma postura, assim como fez com 
relação ao fumo – hoje, talvez seja o país campeão 
em queda de consumo de cigarro –, de também proibir 
pelo menos que não se beba quando for dirigir, o que 
eu considero uma propaganda muito, digamos, suave: 
“Se beber, não dirija”, isto é, se não beber, pode be-
ber à vontade. Não há um aviso sequer, em qualquer 
garrafa de bebida alcoólica, alertando sobre os riscos 
de a pessoa ter infarto, cirrose, doenças neurológicas 
e de sofrer acidentes.

Portanto, quero deixar registrado que votei ontem 
contra a Lei da Copa, porque não tinha opção de votar 
no que eu queria: contra o consumo de bebida alcoólica.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

Para uma comunicação inadiável, concedo a pa-
lavra ao Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. 

Senhoras e senhores que nos acompanham, a 
nossa Constituição estabelece prerrogativas em favor 
de segmentos sociais específicos, com a finalidade de 
tornar efetiva a igualdade entre os cidadãos e cidadãs. 
E isso é feito dando-se tratamento diferenciado para 
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aquelas pessoas que estão em situação de maior fra-
gilidade em relação às demais.

Assim é que a Carta Cidadã dá preferência aos 
idosos com mais de 60 anos de idade e às pessoas 
com doenças graves no pagamento de débitos de 
natureza alimentícia resultantes de condenação final 
contra os entes federados e seus órgãos. 

Como a lei veda a penhora de bens desses entes 
e órgãos, essa cobrança se dá na forma de precatório, 
que é uma ordem judicial para pagamento de débitos, 
feita aos órgãos públicos federais, estaduais, municipais 
ou distritais, por terem sido condenados judicialmente. 
A regra para pagamento desses precatórios segue a 
ordem cronológica de sua apresentação, mas, como já 
disse, os portadores de doenças graves e os maiores 
de 60 anos de idade gozam de preferência.

Entretanto, estou convencido que essa discri-
minação positiva que a Constituição faz merece ser 
ampliada, para alcançar outras pessoas carentes, que 
igualmente se encontram em situação agravada, se 
comparadas às demais com a mesma carência. Refiro-
-me às pessoas portadoras de deficiência e às mulhe-
res que são arrimo ou responsável por suas famílias, 
que além das dificuldades naturais dessas peculiares 
condições, que não são poucas, também vivem em 
situação de extrema pobreza.

A importância do amparo à pessoa com deficiência, 
que já enfrenta todas as dificuldades próprias de sua 
condição, com o agravante de viver em extrema pobre-
za, dispensa argumentos. Por si só, a situação aponta 
a necessidade de que esse amparo seja instituído.

Quanto às mulheres responsáveis ou arrimos de 
família, a preferência que propomos atende aos requi-
sitos das novas conformações sociais com que o País 
se depara. Diante dessas novas conformações, cabe 
ao legislador aperfeiçoar as leis para que elas atinjam 
seus objetivos de praticar a Justiça.

A literatura acadêmica vem se debruçando sobre 
o avanço das famílias que têm no trabalho da mulher 
a principal renda da casa. Estudos mostram, de modo 
tocante, a urgente necessidade de que esse segmento 
da população saia da invisibilidade. Eles mostram que 
as famílias que têm mulheres à frente são as mais po-
bres de nosso País.

Conclusão nesse sentido também foi apontada pela 
Coordenação de Igualdade de Gênero do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), cujos dados apontam 
que 53% das famílias com filhos chefiadas por mulheres 
são pobres, enquanto apenas 23,7% das famílias com 
filhos chefiadas por homens estão nessa condição.

Atento a essa situação, verifiquei que programas 
como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida já 
trabalham com foco na mulher pobre e responsável 

por família, com o objetivo de dar mais eficácia aos 
seus objetivos sociais.

Também quero alertar aos meus ilustres colegas 
que estou tratando de débitos que a Fazenda Pública já 
foi condenada a pagar por decisão irrecorrível. Falo de 
direito líquido e certo, cujo pagamento, se ágil, pode-
rá dar mais qualidade à vida dessas pessoas e, quem 
sabe, até tirá-las da situação de risco relacionada à 
própria sobrevivência.

Antes de encerrar, chamo a atenção para o fato de 
que a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, instituiu 
um regime especial para o pagamento dos precatórios. 
Por ela, metade desses precatórios...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – ... 
poderá ter o valor de pagamento negociado em leilões, 
passando esse pagamento a obedecer à ordem cres-
cente de valor. Ou seja, quem concordar com valores 
menores receberá primeiro.

Não tenho dúvida de que nesse lote estarão pes-
soas com a sobrevivência comprometida, que, após 
amargarem os morosos trâmites judiciais, de certo se 
submeterão a negociações desfavoráveis, para rece-
berem, à vista e prioritariamente, parte do que lhes foi 
reconhecido como de direito por sentença.

Assim, nossa proposta é que a preferência garan-
tida aos idosos e aos portadores de doenças graves 
inclua também as pessoas com deficiência, que sejam 
pobres e sem meios de prover a sua própria sobrevi-
vência, assim como também as mulheres de baixa ren-
da responsáveis pelo sustento nos seus lares. Nesse 
sentido, Sr. Presidente, foi que apresentei essa PEC. 

Ao finalizar, também quero agradecer a todos os 
Senadores que assinaram o apoiamento dessa PEC. 
Então, com esse objetivo, eu quero garantir a estas pes-
soas, aos deficientes, às mulheres, que também tenham 
um acesso rápido àquilo que já é direito liquido e certo. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com a palavra, por permuta com o Se-
nador Eduardo Suplicy, a Senadora Vanessa Grazziotin.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Vanessa, um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
de nº 263, de 2012, do Primeiro Secretário da Câmara 
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa 
a Medida Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para autori-
zar a prorrogação de contratos por tempo determina-
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do firmados com fundamento na alínea h do inciso VI 
do caput do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 
de 1993; autoriza a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato de gestão firmado entre a União e a As-

sociação de Comunicação Educativa Roquette Pinto 

– ACERP; e dá outras providências.

É a seguinte a Medida:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência à Medida Provisória 
nº 555, de 2011, que acaba de ser lida, 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 31/5/2012.

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

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, a Senadora Vanessa 
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu quero, antes de mais nada, agradecer a V. 
Exª e também ao Senador Suplicy por me permitirem 
falar neste momento, uma vez que permutamos a or-
dem das inscrições. Assim procedo porque participo 
da reunião da CPMI que analisa a questão Cachoeira. 
Mas não poderia, Sr. Presidente, pela importância do 
assunto que trato agora, deixar de vir a esta tribuna; 
não seria justo da minha parte deixar de vir à tribuna 
falar sobre este assunto, no dia de hoje.

Refiro-me ao problema que vive o meu Estado, 
o Amazonas, em decorrência das enchentes, em de-
corrência da subida exagerada dos nossos rios. V. Exª 
tem sido testemunha, Senador Moka, de que subo à 
tribuna com toda frequência, quase diariamente, para 
falar a respeito desse assunto, destacando não só o 
sofrimento daqueles que vivem no interior, nas cidades 
do interior, mas também dos que vivem na capital. O 
rio Negro, que passa pelo centro da cidade, deverá, 
nos próximos dias, bater o índice histórico da maior 
cheia e assim ultrapassar os 30 metros. 

Venho a esta tribuna também destacar a ajuda 
que o governo do estado vem recebendo do Governo 
Federal, e, sobretudo, falar da necessidade de uma 
atenção especial, Senador Mozarildo, aos agriculto-
res, aos produtores rurais. Porque, assim como todos 
sofrem – as famílias atingidas pelas águas e que veem 
suas casas invadidas pelas águas do rio Solimões, ou 
do rio Amazonas, ou do rio Negro, ou do rio Juruá, ou 
do rio Japurá, ou do rio Purus –, os agricultores, os 
produtores rurais sofrem um problema a mais, por-
que além da invasão de suas casas pela água, eles 
perdem a sua produção e, portanto, a capacidade de 
sustento da sua família, em um período que vai de seis 
meses a um ano. 

Há dias que falo sobre esse assunto desta tri-
buna e temos tratado dessa questão com os vários 
Ministros ligados à área: o Ministro da Integração Na-

cional, o Ministro da Agricultura, o Ministro do Desen-
volvimento Agrário.

Eu dizia que não seria justo e correto de minha 
parte não vir hoje, porque, exatamente hoje, Presiden-
te Moka, Senador Mozarildo, o Ministro da Integração 
Nacional, Fernando Bezerra, está na minha cidade, a 
cidade de Manaus, coordenando, presidindo a reunião 
do Condel, que é o Conselho Deliberativo ligado à Su-
dam, Superintendência do Desenvolvimento da Ama-
zônia. E, nessa reunião, foi aprovada, Sr. Presidente, 
uma resolução ad referendum, do Conselho Monetário 
Nacional, estendendo para a região Norte aquilo que 
já existia para o Nordeste. Ou seja, aprovou-se uma 
resolução abrindo um crédito emergencial para os pro-
dutores rurais de toda a região Norte – portanto, não só 
do Amazonas. Os agricultores que sofrerem qualquer 
intempérie, por conta da cheia ou da seca, poderão, 
a partir de agora, com a aprovação dessa resolução, 
acessar um crédito emergencial.

E qual é o critério para acessar o crédito emer-
gencial? Primeiro, ter a característica de agricultor fa-
miliar, ou seja, não ser um grande produtor, mas um 
pequeno produtor com as características de produtor 
familiar; e, segundo, estar o seu Município, o seu Es-
tado em estado de calamidade; ter o seu Município, 
o seu Estado decretado Estado de Emergência. Feito 
isso, o agricultor, independentemente de qualquer bu-
rocracia, de qualquer documentação, poderá buscar, 
junto ao Basa ou outro a banco público, o acesso ao 
crédito que para ele estará disponibilizado.

Senadora Ana Amélia – V. Exª, que também é 
muito ligada a essa área do setor primário –, esse 
crédito emergencial difere dos demais porque há um 
rebatimento da ordem de 40%. O que significa isso? 
Significa que o pequeno agricultor, o agricultor familiar, 
que vive situação de calamidade como estão vivendo os 
agricultores do meu estado, pode acessar até R$12 mil 
como empréstimo-financiamento. E na hora de pagar 
as diversas parcelas, pagará somente 60%. Ou seja, 
se o agricultor solicitar do banco R$10 mil, vai pagar 
R$6 mil, sendo R$4 mil de ajuda do Governo Federal 
para que ele possa seguir com a sua produção. E no 
nosso caso, 95% dos produtores rurais do Amazonas 
são pequenos produtores, são agricultores familiares 
que plantam exatamente aquilo que a população lo-
cal consome no seu dia a dia. Então, quero aqui, Sr. 
Presidente Waldemir Moka, saudar essa iniciativa da 
Presidenta Dilma.

No dia de ontem, houve uma reunião por video-
conferência entre a Presidenta Dilma, o Governador 
do meu Estado, Omar Aziz, e o Prefeito de Manaus, 
Amazonino Mendes, sobre essa questão das cheias 
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que acometem o Estado do Amazonas. E ela prome-
teu, no dia de ontem, que faria isso. 

O Governador falou muito a respeito dos agricul-
tores que têm sido munidos de informações pela Se-
cretaria de Estado da Produção Rural, pelo Secretário 
Eron Bezerra, que tem sido incansável na luta em busca 
do apoio dos agricultores. E ela se comprometeu, no 
dia de ontem, perante o Governador Omar, a resolver 
imediatamente esse problema.

Na sequência, aqui em Brasília, conversei ao 
telefone com o Ministro Fernando Bezerra, que ainda 
ontem me antecipou todas as decisões tomadas pe-
rante a Presidenta Dilma e juntamente com ela.

Não falei isso ontem porque não iria antecipar 
algo que foi anunciado, formalizado hoje pelo Ministro 
Fernando Bezerra e pelo Governador Omar Aziz na 
própria cidade de Manaus.

E além dessa notícia, que para nós é algo inédito, 
nunca aconteceu isso na história do meu Estado do 
Amazonas, nunca! Nunca as pessoas foram tão bem 
tratadas, tão bem cuidadas como agora. E acabo de 
receber a confirmação, que o Ministro já tinha me dado 
ontem, de que de fato o valor disponibilizado para os 
agricultores pode chegar a R$350 milhões, porque faz 
parte do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte, FNO. Isso, Senador Mozarildo, hoje serve aos 
agricultores do Amazonas e amanhã pode servir aos 
agricultores de Roraima, do Acre, enfim, dos estados 
que passarem por qualquer tipo de calamidade.

Também está em Manaus, hoje, uma equipe en-
viada pela Presidenta. Está no estado e vai funcionar 
como um comitê permanente de acompanhamento, 
visto que o rio parou de encher na sua cabeceira, no 
seu nascedouro, mas esse reflexo só será sentido, no 
nosso estado, daqui a aproximadamente 20 dias, o que 
significa dizer que os rios ainda continuam enchendo 
no meu Estado do Amazonas.

Então, concluo fazendo um agradecimento ao 
Governo Federal, cumprimentando calorosamente o 
Governador do meu Estado, Omar Aziz e, sobretudo, o 
Secretário de Produção Rural Eron Bezerra, que tanto 
lutou para que essa ajuda, esse socorro chegasse. E, 
efetivamente, este socorro chegou. Não é à toa que o 
meu Estado é aquele que dedicou à Presidenta Dilma 
a maior votação proporcional deste País, porque S. Exª 
nunca nos faltou. No momento em que precisamos, lá 
está o Governo Federal.

Muito obrigada, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Para uma comunicação inadiável, Se-
nadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Caro Presidente Waldemir Moka, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, hoje, com muita honra e 
alegria, ocupo esta tribuna por alguns minutos para 
iniciar um registro especial porque a minha querida 
terra, onde nasci, Senador Moka, Lagoa Vermelha, no 
nordeste do Rio Grande do Sul, celebra os 131 anos 
de emancipação política e administrativa. 

É uma terra que, posso dizer, orgulhosamente, 
tem o melhor churrasco, não do Brasil, mas do mundo. 
Lagoa Vermelha que, com muito carinho, me acolheu 
sempre, a terra onde nasci no interior do Rio Grande 
do Sul, e que tenho a alegria e a honra de representar 
aqui, como também os gaúchos e gaúchas.

Há mais de um século os habitantes do nordes-
te do Estado, seja na área rural ou urbana, conquis-
tam transformações e avanços em vários setores da 
economia e também na área social. A união das lide-
ranças políticas, sociais e culturais leva a cidade hoje 
a ocupar um destaque nas áreas de agropecuária e, 
sobretudo, do setor moveleiro. Uma alegria cada vez 
que se comemora essa data de emancipação desse 
Município tão próspero da região de Campos de Cima 
da Serra, no nordeste do Rio Grande, porque a data 
significa também autonomia, liberdade e democracia. 
Isso é uma conquista dos lagoenses, como são cha-
mados os meus conterrâneos que ali nasceram e que, 
graças ao esforço, trabalho e empenho de gerações, 
colocam Lagoa Vermelha em todos os cenários, seja 
regional, estadual e mesmo nacional. 

A 10ª Festa Nacional do Churrasco – que, como 
eu disse, é o melhor – acontece no ano que vem de 
23 a 27 de janeiro, junto com o Rodeio Internacional 
e o Rodeio Crioulo Nacional. Então, eu faço aqui um 
convite a todos os brasileiros e brasileiras que nos 
prestigiem participando desse grande evento. 

Aproveito a oportunidade, Senador Waldemir 
Moka – e tenho certeza que o faço também em nome 
de muitos Senadores –, porque queria antecipar, já 
que amanhã estarei na fronteira do Brasil com a Ar-
gentina, lá em Uruguaiana, um abraço muito especial 
para todas as mães: mães agricultoras, professoras, 
mães costureiras, mães e mulheres que, na dinâmica 
do mundo de hoje, não dividem o sentimento de ser 
mãe com nenhum outro desses compromissos. Mesmo 
precisando dividir o dia a dia com o trabalho e a família, 
elas mantém o coração e os braços abertos para os 
filhos, sejam eles naturais, adotados ou simplesmente 
crianças que precisam desse afeto.
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Coração de mãe trabalha 24 horas, não tem li-
mites, não tem horário. No domingo, mães de todas 
as raças, religiões, partidos políticos, precisam ser 
homenageadas. É um dia de amor, mas é também 
um dia para debater a violência contra a mulher que, 
na maioria das vezes, acontece dentro do próprio lar; 
tema, aliás, abordado nesta semana, com muita com-
petência, pela Senadora Ana Rita, do Espírito Santo, 
e pela Senadora Marta Suplicy.

A mãe que esconde o abuso para proteger o filho, 
a mãe que sofre calada com o filho que se entrega às 
drogas e fica refém dos traficantes, ou a mãe que morre 
antes de ser mãe. Uma campanha mundial, divulgada 
nas redes mundiais, chama a atenção para as 300 mil 
mulheres que morrem todos os anos no mundo, por 
complicações durante a gravidez e também no parto.

O Brasil registra mais de mil mortes a cada ano 
e está, infelizmente, entre os países, Senador Moza-
rildo Cavalcanti – o senhor que é médico –, com maior 
índice de mortalidade materna. Hoje, são 68 mortes 
para cada 100 mil nascidos vivos. 

As Nações Unidas tem como meta chegar a 35 
mortes para cada 100 mil até o ano de 2015. Proble-
mas como hipertensão na gravidez aumentam essas 
estatísticas tão dramáticas e tristes, que poderiam ser 
reduzidas com a prática do pré-natal e do parto assis-
tido. Investir na saúde da mulher, todos nós sabemos, 
é investir na saúde da família. 

Neste domingo, portanto, conclamo todos a co-
memorarem o Dia das Mães, mas também a pensar 
em alternativas para melhorar os outros 365 dias do 
ano para as mães do nosso Brasil e do meu Rio Gran-
de, da minha Lagoa Vermelha. Elas, que a cada dia 
ocupam diferentes posições na sociedade, na política, 
por exemplo, nunca deixarão de ocupar o cargo mais 
importante do mundo, o de serem, simplesmente e de 
forma tão importante, mães. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabenizando a Senadora Ana Amélia 
pelo bonito pronunciamento, lembro que as mulheres 
são maioria, as mães são maioria. Os outros são os 
filhos dela. 

Quero conceder a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, o tema de 
que vou falar hoje é relativo à Rio+20 e à importante 
decisão sobre o Código Florestal. Mas, primeiro, eu 
gostaria de assinalar um fato histórico.

Assim como aquilo que hoje é o Programa Bolsa 
Família em todos os Municípios brasileiros, foram ini-
ciados, no Distrito Federal e em Campinas, por meio 
de programas locais, o Bolsa Escola e o Programa de 
Renda Mínima associado à educação, por iniciativa, no 
Distrito Federal, do então Governador Cristovam Bu-
arque, na época do PT, hoje no PDT, e, em Campinas, 
do Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, 
e depois de Antonio Palocci, em Ribeirão Preto. Isso 
prosseguiu em todos os Municípios brasileiros até se 
tornar uma experiência de todo o Brasil, na forma, hoje, 
do Bolsa Família. É perfeitamente possível que aquilo 
que já é lei e previsto para ser instituído por etapas a 
critério do Poder Executivo, a Renda Básica de Cida-
dania, também se inicie pelos Municípios.

Quero aqui assinalar que o Prefeito José Au-
gusto Guarnieri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, 
encaminhou lei nesse sentido para a Câmara Munici-
pal. Lá, por nove votos a zero, todos os Vereadores a 
aprovaram, e ele a sancionou em 12 de novembro de 
2009. Em fevereiro deste ano, na sexta-feira anterior ao 
carnaval, ele estabeleceu os decretos relativos ao que 
está previsto na lei, a formação do Fundo Municipal e 
do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania.

O que quero anunciar é que, neste sábado, às 14 
horas, haverá a primeira reunião do Conselho Municipal 
da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do 
Pinhal. Quero saudar e cumprimentar o Prefeito José 
Augusto Guarnieri Pereira e todos os componentes do 
Conselho Municipal. A reunião vai ter como pauta a lei-
tura do decreto que regulamenta o Conselho Municipal, 
a apresentação dos membros do Conselho, a eleição 
do Presidente e do Vice-Presidente, a indicação pelo 
Presidente eleito do Secretário Executivo, a apresenta-
ção da proposta para viabilizar a implantação, mesmo 
que por etapas, da Renda Básica de Cidadania pela 
Professora Marina Nóbrega.

Eu, inclusive, tomei a iniciativa de convidar os 
alunos da Escola de Administração de Empresas, de 
Administração Pública e de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), alunos da minha turma. Normal-
mente, temos aula aos sábados, na sexta-feira à tarde, 
mas, neste sábado, vamos passar boa parte do dia 
em Santo Antônio do Pinhal – convidados que fomos 
– para assistir a essa primeira reunião histórica, que 
contará com a presença do Prefeito, dos seus Secretá-
rios Municipais e de representantes da sociedade civil.

Eu gostaria também de assinalar a presença, na 
Tribuna de Honra, do Sr. Carlos Rotermund, da Fun-
dação Carlos Rotermund, e da Srª Lucimara Galhar-
de, Presidente do Instituto Pró Brasil, que vêm aqui 
dialogar sobre um projeto de lei de iniciativa popular 
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sobre a casa própria, que já vem promovendo oportu-
nidades de as pessoas terem acesso a uma forma de 
financiamento, com taxa de juros praticamente zero, 
para adquirirem a sua casa própria. Sejam bem-vindos!

Falo, agora, sobre a Rio+20 e sobre o Código 
Florestal, Sr. Presidente.

Agora que a China deve alcançar um Produto 
Interno Bruto de US$7,7 trilhões, conforme o Valor 
Econômico de 25 de abril deste ano, a angústia que 
nos aperta a alma piorou muito. Em 2008, o importante 
ecólogo Lester Brown disse à Folha de S.Paulo que, 
se a China chegasse a ter o mesmo PIB dos Estados 
Unidos, seria preciso que houvesse três Terras a ser 
exploradas a fim de chegar a esse tipo de consumo. 
E, ainda hoje, na audiência com o Ministro das Rela-
ções Exteriores, Antonio Patriota, ele mencionou que 
a expectativa que se tem é a de que a China alcance 
o valor do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos 
em 25 anos, aproximadamente.

No momento, já estão sendo usadas, segundo 
Leonardo Boff, duas Terras, isto é, nosso Planeta já 
está sendo explorado no dobro daquilo que ele pode 
dar. E a situação piora se os países pobres, como os 
da África, por exemplo, continuarem a explorar os re-
cursos naturais para fazer deles carvão para seus fo-
gões ou comida para sua mesa.

Já há uma grande crise de fome na África, e o 
sobreconsumo dos ricos está aumentando. De acordo 
com a pesquisa da Royal Society, da Inglaterra, publi-
cada pelo jornal O Globo, no dia 26 último, uma criança 
de uma nação rica, por exemplo, consome cinquenta 
vezes mais água do que a de um país pobre. De todo 
estoque de água do mundo, apenas 2,5% são potáveis. 
Desse contingente, 69% estão congelados nas regiões 
polares, e 30%, misturados no solo ou presos em aquí-
feros ainda inacessíveis para o homem. O resto, 140 
mil quilômetros cúbicos, está distribuído em lagos, rios 
e reservatórios, entre outros locais. Além disso, é mal 
dividido: estima-se que, em 2025, 1,8 bilhão de pes-
soas viverá em áreas com severa escassez de água.

Ainda de acordo com a pesquisa citada, parte 
da carência de água deve-se às mudanças climáticas, 
fenômeno regido por um grupo com cerca de 20 paí-
ses, entre desenvolvidos e emergentes. A emissão de 
gases-estufa de cada um deles supera, em mais de 
50 vezes, o de uma nação pobre.

A pesquisa relata ainda que o crescimento popu-
lacional é um problema inevitável nas próximas déca-
das. Apesar do declínio da fertilidade, o Planeta ainda 
aumenta em 80 milhões de pessoas por ano, especial-
mente nas cidades e nos países em desenvolvimen-
to. Sustentar essa multidão significou, por exemplo, 

quadruplicar a produção de cobre e de chumbo entre 
1960 e 2007. A exploração de tântalo e de nióbio, mi-
nerais ligados a dispositivos tecnológicos, aumentou 
em 77 vezes.

Isso nos faz lembrar a incrível responsabilidade 
que o Brasil tem, no momento, sobre o futuro do mundo, 
tendo em vista o Código Florestal, que está nas mãos 
da Presidenta Dilma. A Presidenta poderá vetá-lo total 
ou parcialmente. A Presidenta Dilma deverá dar uma 
resposta para as impropriedades que foram introduzi-
das no texto pela Câmara dos Deputados.

Acredito que o importante será chegarmos a um 
texto que, mesmo não sendo o ideal, poderá garantir 
a preservação ambiental e dar segurança jurídica aos 
produtores, em especial aos pequenos agricultores, os 
que têm até dois módulos fiscais e que somam mais 
de quatro milhões de propriedades, quase 90% dos 
imóveis rurais brasileiros, segundo o Sistema Nacional 
de Cadastro Rural.

O documento que chegou à Presidência da Re-
pública, na tarde do dia 07 de maio, é fruto...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me continuar, Sr. Presidente. Estou falando um 
pouco mais lentamente por causa da voz.

O documento que chegou à Presidência da Re-
pública, na tarde do dia 07 de maio, é fruto de alte-
rações introduzidas no texto do Senado Federal. As 
tentativas de garantir uma legislação protetora para o 
futuro, sanando dubiedades que poderiam resultar em 
mais desmatamentos, e a inclusão de dispositivos que 
garantiriam o mínimo de recomposição da vegetação 
foram rejeitadas pela Câmara.

O Senado deu passos adiante no sentido de es-
tabelecer normas para a recomposição da mata ciliar 
para rios acima de 10m de largura, uma lacuna no 
texto que veio da Câmara dos Deputados. Os §§ 5º, 
6º e 7º do art. 62 exigiam isso e foram suprimidos na 
versão final a ser apreciada pela Presidenta Dilma, 
acabando assim com a possibilidade real de resgatar 
milhões de hectares de vegetação. Como foi aprovado 
no Congresso, já é praticamente unanimidade que ele 
trará implicações nas taxas de desmatamento.

Para inovar na perspectiva de não ser uma lei 
apenas de comando e controle, como enfatizado por 
juristas e ex-ministros do Meio Ambiente em audiências 
públicas no Senado, o texto do Senador Jorge Viana 
propôs incentivos à preservação, mas com o cuidado 
de fazer a distinção entre quem preservou seguindo a 
lei e quem desmatou à revelia da Legislação (art. 42). 
Alguns desses dispositivos foram também suprimidos.
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O dano para a área urbana também está colo-
cado. Os limites previstos para as faixas de passagem 
de inundação – uma sugestão feita pelos cientistas da 
ABC e da SBPC – deveriam considerar os limites de 
Área de Preservação Permanente (APP) (definidos 
no art.4°, inciso I), aos quais os planos diretores e 
leis municipais de uso do solo deveriam respeitar. Ao 
excluir tal exigência, o texto da Câmara deixou para 
os planos diretores e leis municipais essa definição. 
Vale destacar que o Estatuto das Cidades exige plano 
diretor para cidades acima de 20 mil habitantes. Não 
podemos pensar em área urbana no Código Florestal 
considerando apenas os médios e grandes centros. Não 
é uma lei para a cidade de São Paulo; é uma lei também 
para as pequenas cidades do interior do Amazonas.

A questão agora é se o veto será integral ou par-
cial. Discutir o veto parcial é como avaliar se desejamos 
colapsar os nossos ecossistemas e, com isso, inviabi-
lizar nossa agricultura em 10 ou 20 anos. Entretanto, 
o veto parcial pode ser uma demonstração da coerên-
cia política da Presidenta Dilma e do respeito a todo 
o esforço feito no Senado Federal. Afinal, o texto do 
Senado foi fruto de amplo processo democrático que 
envolveu, simultaneamente, o Senado, a Câmara e o 
Executivo. Como fazer isso mantendo um texto coeren-
te do ponto de vista jurídico e com responsabilidade 
ambiental é o desafio.

Acredito no discernimento da Presidenta Dilma. 
Minha certeza é a de que a Presidenta dará uma res-
posta à altura dos compromissos nacionais e interna-
cionais já assumidos e das conquistas ambientais já 
concretizadas no Brasil, como a diminuição do des-
matamento.

Essas colocações são importantes porque, entre 
os dias 20 e 22 de junho deste ano, o Brasil sediará a 
Rio+20, um dos mais importantes acontecimentos do 
séc. XXI, que vai ser realizado no Rio de Janeiro, com 
a presença de vários chefes de nações. Hoje, tivemos 
a confirmação, pelo Ministro Antonio Patriota e pelo 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE), Senador Fernando Collor, de 
que, inclusive, o Presidente Hollande, da França, e o 
Presidente Putin, da Rússia, virão aqui.

Nossa preocupação não é com o que os outros 
vão dizer do Brasil, mas é com o nosso compromisso 
ético ambiental com as atuais e futuras gerações. Nes-
se sentido, devemos resgatar os princípios da Carta 
da Terra e fazer da nossa atuação parlamentar uma 
resposta a esses princípios, conforme foi lembrado 
pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal 
de Justiça, e por Leonardo Boff durante o Colóquio 

Internacional realizado esta semana na Comissão de 
Meio Ambiente.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
o último minuto, Sr. Presidente.

Para o teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, 
“toda modernidade, desde o séc. XVI, coloca o ser hu-
mano acima da natureza e a coloca como algo a ser 
dominado. A Carta da Terra é importante porque traz 
um novo encantamento que nos faz lembrar de que 
precisamos ter mínimos princípios para a sustentabi-
lidade e não princípios mínimos de sustentabilidade”.

Muito obrigado pela tolerância, Presidente Wal-
demir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Eduardo 
Suplicy.

Vou conceder a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Waldemir Moka, que preside a sessão, Senadora Ana 
Amélia, Senador Mozarildo Cavalcanti, em primeiro 
lugar, eu queria registrar a presença do Vereador de 
Gramado Gilnei Benetti, que esteve aqui, no plenário, 
visitando esta Casa, e também do Vereador de São 
Francisco de Paula Thiago Teixeira. Sejam ambos bem-
-vindos! Tive a alegria de recebê-los no Cafezinho e 
dialogamos. Tenham certeza de que eu farei uma visita 
tanto a São Francisco como a Gramado.

Sr. Presidente, quero tratar hoje de dois temas. 
Um tema é o Código Florestal. Esse debate está na 
sociedade. Há uma campanha pela Internet, que já 
tem mais de um milhão de assinaturas, pedindo que 
a Presidenta Dilma vete o Código Florestal, não pelo 
trabalho do Senado, mas pelo trabalho, infelizmente, e 
pelo rompimento do acordo e da palavra empenhada 
na Câmara dos Deputados. Entendíamos que o acor-
do aqui firmado seria aprovado por unanimidade na 
Câmara dos Deputados, e não foi o que aconteceu. 
No Parlamento, nós aprendemos a respeitar acordos 
firmados – eu digo nós, porque somos nós, Deputa-
dos e Senadores. Estou no Congresso há 26 anos e 
nunca vi uma situação como esta: um acordo feito por 
Deputados, Senadores, sociedade civil e pelo próprio 
Executivo que foi totalmente alterado na Câmara dos 
Deputados. Por isso, eu me somo a esse movimento 
feito pelas redes sociais em defesa do meio ambiente, 
em defesa da nossa agricultura, em defesa dos peque-
nos agricultores, em defesa dos rios e das florestas, 
enfim, em defesa do Planeta. 
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Por isso, Sr. Presidente, digo que, após uma am-
pla discussão, esta Casa, no ano passado, aprovou o 
relatório dos Senadores Jorge Viana e Luiz Henrique 
para o chamado Código Florestal. Na minha opinião, 
foi um relatório equilibrado, de bom senso. Já disse 
isso em outros momentos e repito aqui: esse relatório 
foi até criticado por alguns setores da área ambiental, 
mas foi o possível. Acordo é acordo. Mas, infelizmente, 
a Câmara dos Deputados fez alterações que, no meu 
entendimento e no entendimento de outros Senadores, 
de Deputados e de especialistas nesse tema, desfigu-
raram o texto. Foram 30 alterações. Como é de conhe-
cimento, foram reduzidas as obrigações da manutenção 
ou recuperação de Áreas de Preservação Permanente 
e de Reserva Legal. Essas alterações causam várias 
críticas de diversos setores da sociedade brasileira, 
integrantes da comunidade científica, de entidades 
ambientalistas e até mesmo de setores vinculados ao 
setor da agricultura, e não pequenos. 

Lembro-me aqui do Senador Blairo Maggi. O 
Senador Blairo Maggi foi à tribuna e fez uma crítica 
dura. E eu o cumprimentei, porque ele disse que isso 
era um desrespeito ao acordo firmado, inclusive, com 
a Presidenta Dilma.

Essas alterações, com certeza, deixaram todos 
muito preocupados.

A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
disse que discorda das mudanças feitas pela Câma-
ra, mas que é preciso buscar uma saída que não crie 
instabilidade jurídica. 

Há sinais de que a Presidenta Dilma – por quem 
não falo aqui – quer vetar o projeto. Claro que poderá 
ser veto integral ou parcial.

O próprio Senador Jorge Viana e o Senador Luiz 
Henrique disseram, aqui mesmo, neste plenário, que 
é importante que a Presidenta possa vetar, mas que, 
imediatamente, com inspiração no trabalho feito no 
Senado Federal, busque-se a segurança jurídica e 
que se possa dar tranquilidade a quem cria, a quem 
planta, com um olhar para todos aqueles que dedicam 
sua vida à produção.

Quero, mais uma vez, destacar, Sr. Presidente, 
que vou citar aqui alguns dos pontos que foram alte-
rados.

Foram retirados os oito princípios, incluindo-se 
o reconhecimento das florestas e das demais formas 
de vegetação nativa como bens de interesse comum 
a todos os brasileiros. Ou seja, foram retirados os oito 
princípios. Esses princípios, segundo o Relator da Câ-
mara, extrapolam, segundo ele, a razoabilidade. Não 
concebo o porquê dessa justificativa para uma lei da 
grandeza do Código Florestal, tão bem elaborada e 

discutida. Ela começou na Câmara, mas foi concluída 
aqui, no Senado Federal.

Também argumenta o Relator da Câmara que 
alguns pontos tratados no Código, por exemplo, as 
áreas de pousio – interrupção do cultivo da terra por 
um ou mais anos – e outros específicos devem ser 
objeto de regulamento.

Ora, se são objeto de regulamento, mas se há 
entendimento e se já estavam no Código Florestal, por 
que retirar? É sinal de que houve má-fé.

Muitas vezes, há necessidade de traçarmos os 
detalhes específicos, para que os conceitos e disposi-
tivos legais atinjam, enfim, a sua finalidade. 

Apenas detalhando o exemplo anterior, nas áreas 
do chamado pousio, a definição do tempo e do per-
centual é fundamental para evitar que a terra fique dé-
cadas sob esse rótulo, deturpando, assim, o conceito 
usado para dar descanso a terra entre um plantio e 
outro; ou seja, uma área não produtiva pode ser consi-
derada em pousio. Essa inovação do texto do Senado 
foi incluída pelos Relatores, Senadores Jorge Viana e 
Luiz Henrique. 

Com relação à agricultura familiar, foi excluído o 
dispositivo que previa, para as propriedades familiares 
que desenvolviam atividades consolidadas em margens 
de rios com mais de dez metros de largura, a obrigação 
de recompor faixas de vegetação correspondentes à 
metade da largura do rio, observando o mínimo de 30 
metros e o máximo de 100 metros.

Sobre atividades consolidadas, foram excluídas 
regras para a recomposição da vegetação nas chama-
das Áreas de Preservação Permanente ao longo dos 
rios com mais de dez metros de largura.

Como vocês veem, atingem os rios, Senador 
Luiz Henrique, que está aqui, Relator da matéria, as 
florestas e, principalmente, os pequenos produtores. 

No texto do Senado, estava prevista a recomposi-
ção de faixa de mata correspondente à metade da lar-
gura do rio para propriedades com até quatro módulos 
fiscais e a definição de regras pelos conselhos esta-
duais de meio ambiente para as demais propriedades.

Foi excluída a proibição de atividade consolidada 
nas unidades de conservação, bem como foi retirada 
a obrigatoriedade de recompor 30 metros de mata em 
torno dos olhos d’água em áreas ocupadas por culti-
vos ou criações.

Cito ainda outros itens que sofreram modificações: 
cálculos de áreas protegidas, espécies ameaçadas, 
áreas úmidas, morros e encostas, apicuns e salgados, 
aquicultura, crédito rural, enfim.

Sr. Presidente, o que podemos ver e ouvir – e pedi 
que este meu pronunciamento fosse feito pelos consul-
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tores que analisaram profundamente – é assustador. 
Resumi o assunto porque sabia que meu tempo era 
pequeno, mas peço que V. Exª considere na íntegra. 
Mas não vejo a mínima condição de este Código ser 
aprovado como está.

O movimento que vejo nas redes sociais é pelo 
veto total. O Senador Luiz Henrique, mais do que nin-
guém, como Relator, conhece essa matéria. Não sou 
um especialista, mas fui atrás de informações. Repi-
to: se o veto será total ou parcial depende, é claro, da 
Presidenta da República.

Mas, Sr. Presidente, aproveito o meu tempo, 
nesta quinta-feira, para falar da tribuna sobre outro 
tema: a votação que tivemos ontem. Esta Casa votou 
constrangida a Lei da Copa de 2014. Socorro-me aqui 
nas palavras do Líder Humberto Costa e de Wellington 
Dias. Ambos diziam que votavam constrangidos, por 
estarmos, Senador Mozarildo, que aqui já falou sobre 
o tema, votando que, nos estádios de futebol, poder-
-se-ia vender bebida.

Vim à tribuna ontem à tarde e falei das minhas 
preocupações, que eu gostaria muito que isso não 
acontecesse. Apresentei emenda nesse sentido que, 
na votação em bloco, foi rejeitada. Acho que foi um 
precedente muito, muito perigoso. Ao abrirmos a pos-
sibilidade de, por uma imposição da Fifa, nos estádios 
de futebol, vender-se bebida...Assunto superado no 
Brasil! O Ministério Público demonstra que, no Brasil, 
depois do acordo feito entre os estádios e as federa-
ções de futebol, diminuíram as brigas, diminuíram os 
acidentes de trânsito, diminuíram as mortes. A violên-
cia com a qual a bebida alcoólica acaba contribuindo 
voltará a acontecer. Calculem os senhores, em pleno 
estádio de futebol, uma torcida fanática defendendo 
sua seleção, seu país de origem, e a bebida correndo 
solta, o que poderá acontecer! É como acender um 
pavio de pólvora dizendo que o barril está a cem me-
tros de distância. Bom, depois de acender o pavio e 
deixar, tudo poderá acontecer. 

Repito de novo: acho que foi grave. Inúmeros Se-
nadores e Senadoras tinham opção contrária. Eu de-
clarei desta tribuna, antes da votação, qual era o meu 
ponto de vista, e outros Senadores declararam também, 
no plenário, suas preocupações com essa votação. 

Eu reafirmo aqui o meu ponto de vista. Só resta 
agora – vou passar para o Senador Mozarildo – uma 
possibilidade: que os governadores, baseados nas le-
gislações dos Estados, proíbam que a bebida possa 
ser vendida dentro do estádio. E dizia um especialista 
na área: “Paim, se quiserem fazer propaganda dentro 
do estádio, que façam. Podem fazer propaganda na 

camiseta, no alambrado, numa placa. Agora, liberar 
bebida alcóolica dentro do estádio, é uma temeridade”. 

Por isso, li aqui ontem o manifesto que me foi en-
tregue pelos procuradores. Quero dizer que constam 
desse manifesto dados interessantíssimos. Por exemplo, 
o coordenador da Comissão Permanente de Adoção 
de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos 
Estádios de Futebol me entregou um documento – vou 
passá-lo para V. Exª, Senador Mozarildo – no qual diz 
que, depois que foi proibida a bebida, houve uma di-
minuição de 75% nos acidentes. Só esse dado já seria 
suficiente para nos mover em defesa da vida, contra os 
acidentes. Calculem o que pode acontecer mediante a 
paixão de países diferentes na mesma disputa!

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 

Senador Paim, eu fiz um pronunciamento, hoje, sobre 
esse tema e quero parabenizar V. Exª pela abordagem 
que faz, porque realmente foi uma saia justa para muita 
gente. A votação das emendas era em globo. Então, se 
derrubassem, derrubavam tudo. Quero dizer a V. Exª o 
seguinte: eu votei contra por convicção, sem nenhum 
tipo de hipocrisia. Eu acho que V. Exª colocou um pon-
to fundamental: que se permitisse a propaganda, mas 
não o consumo, se não estaremos abrindo a porteira 
para que, amanhã, se houver um festival de rock ou 
coisa que o valha, também será permitido.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exata-
mente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Eu sou contrário. Acho que o Brasil tem de continuar 
na sua trilha. Aliás, um paradoxo: a Câmara está vo-
tando um endurecimento da Lei Seca, dispensando, 
inclusive, o bafômetro. Ao mesmo tempo, a Câmara e 
o Senado aprovam lei que permite que se possa beber 
durante a Copa de 2013 e 2014.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mozarildo, eu acompanhei o voto de V. Exª, acompanhei 
o pronunciamento de V. Exª e quero dizer que rendo a 
V. Exª as minhas homenagens. 

Os Senadores ficaram realmente numa saia jus-
ta: votação em bloco, muitos tinham emendas, mas se 
sentiram sem condição de reagir. Foi um constrangi-
mento enorme.

Eu termino dizendo, Sr. Presidente, que países 
como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Itália, 
Japão e França proibiram, sim, em plena Copa, o uso 
de bebida alcoólicas dentro dos estádios. Se eles po-
dem, por que no Brasil não podemos proibir, em vez 
de entrarmos nesse retrocesso? 

Voltarei ao tema em outro momento, porque vou 
continuar insistindo, fazendo apelo aos Governadores 
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para que proíbam a venda de bebidas alcoólicas den-
tro dos estádios. Quem sabe até a Presidente Dilma 
possa vetar. 

Era isso. Peço que considere como lidos na ín-
tegra meus dois pronunciamentos.

Agradeço-lhe, Sr. Presidente, a tolerância como 
sempre. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR

PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre o Código Florestal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após uma 

ampla discussão, esta Casa, no ano passado, aprovou 
o relatório dos senadores Jorge Viana e Luiz Henrique 
para o Código Florestal. 

Na minha opinião, foi um relatório equilibrado, 
com bom senso. Disse isso lá atrás e reitero agora. 

Infelizmente a Câmara dos Deputados fez altera-
ções, o que, no meu entendimento, e no entendimento, 
de senadores e deputados, desfigurou o texto.

Foram 30 alterações. Como é de conhecimen-
to foram reduzidas as obrigações de manutenção ou 
recuperação de áreas preservação permanente e de 
reserva legal.

Essas alterações causaram várias criticas de di-
versos setores da sociedade brasileira, integrantes da 
comunidade científica e de entidades ambientalistas.

A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
disse que discorda das mudanças feitas pela Câma-
ra, mas que é preciso buscar uma saída que não crie 
instabilidade jurídica. 

Há sinais de que a presidenta Dilma Rousseff vai 
vetar alguns pontos. O prazo é até o dia 25. 

Os próprios senadores Jorge Viana e Luiz Hen-
rique disseram, aqui mesmo, neste Plenário, que “é 
importante que a presidenta possa vetar, mas que, 
imediatamente, inspirada no Senado Federal, dê se-
gurança jurídica a quem quer criar e plantar e com um 
olhar para os pequenos produtores”. 

Gostaria, Sr. Presidente, de citar alguns pontos 
destas 30 modificações, que, no meu entendimento 
foram um retrocesso.

Senão, vejamos:
Foram retirados os oito princípios, incluindo o 

reconhecimento das florestas e das demais formas 
de vegetação nativa como bens de interesse comum 
a todos os brasileiros. 

Estes princípios, segundo o Relator na Câmara, 
extrapolam a razoabilidade, mas não concebo o por 

quê desta justificativa para uma Lei da magnitude do 
Código Florestal.

Também argumenta o Relator da Câmara que, 
alguns pontos tratados no Código, como por exemplo, 
as áreas de pousio (interrupção do cultivo da terra por 
um ou mais anos), e outros específicos, devem ser 
objeto de regulamento.

Muitas vezes, há a necessidade de traçarmos os 
detalhes específicos para que os conceitos e disposi-
tivos legais atinjam a sua finalidade. 

Apenas detalhando o exemplo anterior, das áre-
as de pousio: a definição do tempo e do percentual 
dessa são fundamentais para evitar que a terra fique 
décadas sob esse rótulo, deturpando assim o conceito 
usado para: dar descanso à terra entre um plantio e 
outro. Ou seja, uma área não produtiva pode ser con-
siderada em pousio.

Esta inovação no texto do Senado foi incluída 
pelo relatório do Senador Jorge Viana na Comissão 
de Meio Ambiente.

Com relação à agricultura familiar foi excluído o 
dispositivo que previa, para propriedades familiares 
que desenvolviam atividades consolidadas em margem 
de rios com mais de dez metros de largura superior, a 
obrigação de recompor faixas de vegetação correspon-
dente à metade da largura do rio, observando o mínimo 
de 30 metros e o máximo de cem metros. 

Sobre atividades consolidadas: foram excluídas 
regras para recomposição da vegetação APPs (Área 
de preservação Permanente) ao longo de rios com 
mais de dez metros de largura.

No texto do Senado, estava prevista a recompo-
sição de faixas de mata correspondentes à metade 
da largura do rio, para propriedades com até quatro 
módulos fiscais, e a definição de regras pelos con-
selhos estaduais de Meio Ambiente para as demais 
propriedades. 

Foi excluída a proibição de atividades consolida-
das nas unidades de conservação.

Bem como foi retirada a obrigatoriedade de re-
compor 30 metros de mata em torno de olhos d’Água, 
em área ocupada por cultivos ou criações.

Cito agora outros itens que sofreram modificações: 
cálculo de áreas protegidas, espécies ameaçadas, 
áreas úmidas, morros e encostas, apicuns e salgados, 
aquicultura, crédito rural, cidades.

Srªs e Srs. Senadores, eu pude ler muito e ouvir 
diversos especialistas sobre o assunto. A conclusão 
que eu cheguei é de que o texto do Senado Federal, 
ou seja, o relatório do senador Jorge Viana é inovador 
e necessário para o desenvolvimento social, ambiental 
e econômico do nosso país.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento sobre a Lei Geral da Copa e as 

emendas apresentadas pelo Senador.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo 

hoje meu pronunciamento, dizendo que ontem trouxe 
à Tribuna a minha manifestação contrária à liberação 
do uso de bebidas alcoólicas nos estádios, durante os 
jogos da Copa do Mundo de 2014.

O Projeto de Lei da Câmara nº 10 de 2012, co-
nhecido como Lei Geral da Copa, foi votado ontem em 
Plenário e aprovado na íntegra como veio da Câmara 
dos Deputados.

Apresentei ontem cinco emendas, sendo uma 
aditiva, duas modificativas e outras duas emendas de 
redação e infelizmente nenhuma foi aprovada.

Na emenda aditiva que apresentei, acrescentei 
três parágrafos ao art. 65 do texto, com o intuito de im-
pedir que exista qualquer forma de trabalho escravo, 
infantil ou degradante ao longo de toda a cadeia de 
fornecedores dos produtos e de prestadores de servi-
ços envolvidos com a Copa do Mundo.

É tão relevante e ao mesmo tempo preocupan-
te esta questão, que vale lembrar que a votação pela 
Câmara dos Deputados da PEC do Trabalho Escra-
vo (PEC 438/2001), que ocorreria dia 09/05/2012, foi 
adiada para o dia 22 de maio de 2012. 

Apresentei ontem uma emenda de redação, cujo 
objetivo era aperfeiçoar a redação do referido disposi-
tivo (art. 29, alínea b, inciso I), sem qualquer alteração 
em seu conteúdo. 

Ou seja, apenas de descrever o que é trabalho 
decente, já contido na redação aprovada pela Câma-
ra, e por conseguinte sem modificação de mérito, mas 
combatendo os trabalhos escravo, degradante, infan-
til, inclusive num evento de porte internacional como 
a Copa do Mundo.

A outra emenda de redação, considera que a 
expressão “comércio” é mais apropriada do que “esta-
belecimentos”, ante a dubiedade que esta expressão 
contém (§ 2º do art. 11), não alterando o conteúdo do 
dispositivo apresentado no PLC 10 de 2012 (Lei Ge-
ral da Copa).

Uma das emendas modificativas, visa aperfeiçoar 
o projeto, de modo a garantir a atuação dos vendedo-
res autônomos e ambulantes que possuam autoriza-
ção ou cadastro nas respectivas Prefeituras para o 
comércio nas ruas, 

E por dar cumprimento à Constituição Federal, 
que protege o direito adquirido e o direito ao livre exer-
cício profissional. 

É necessário garantir de modo claro e expresso 
o direito dos vendedores autônomos e ambulantes, a 
fim de evitar discussões judiciais ou administrativas 
que inviabilizariam na prática a atuação de tais tra-
balhadores durante a Copa, colocando em risco seu 
sustento e de suas famílias.

Estas quatro emendas foram sugestões da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT, pois recebi em meu 
Gabinete na data de ontem, os Srs. Manoel Messias 
Melo, Secretário de Relações do Trabalho – CUT Bra-
sil, Maximiliano Nagl Garcez Consultor jurídico – CUT 
Brasil e Humberto Jorge Leitão, Assessor Parlamentar 
da CUT Brasil.

Apresentei também uma outra emenda modifica-
tiva, após receber um grupo de Procuradores de Justi-
ça do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de 
Justiça – CNPG dos Estados e da União, sendo que o 
Dr. José Antônio Baeta de Melo Cançado – Coordena-
dor da Comissão Permanente de Adoção de Medidas 
de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de 
Futebol do CNPG – entregou-me dados estatísticos e 
documentos que comprovam a redução da violência 
após a proibição de venda de bebidas de álcool nos 
estádios de futebol.

Esta emenda modificativa (para alterar o art. 68 
do texto), considera os dados estatísticos oriundos 
do Judiciário e Secretarias de Segurança Pública que 
constataram que as ocorrências policiais foram redu-
zidas em mais de 75% após a proibição de bebidas 
alcoólicas nos estádios de futebol.

Diminuíram as brigas, as mortes e os acidentes 
de trânsito no final das partidas.

Termos nos estádios, por um lado, o fanatismo 
de alguns torcedores defendendo a seleção de seu 
país e, por outro, as bebidas alcoólicas, é um grande 
erro, um equívoco que só atende o poder econômico. 

Isto significa que o pavio estará aceso, se vai 
haver explosão, ou não, é o que veremos.

Ficam aqui as minhas preocupações. Com este 
gesto o Brasil terá que ficar em estado de alerta.

Tanto a CBF como as Federações Estaduais de 
Futebol ostentam, em suas resoluções e atos internos 
a proibição à venda de bebidas alcoólicas nos está-
dios de futebol.

E, apesar da notícia divulgada no sentido de 
que a Presidência da República teria assumido com-
promisso com a FIFA para permitir a comercialização 
de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa 
do Mundo e Copa das Confederações, tal documento 
não foi apresentado publicamente. 

Vale lembrar que durante a Copa do Mundo con-
junta do Japão e da Coréia do Sul os Estados Unidos; 
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Itália; Japão; Coréia do Sul e França proibiram o uso 
de bebidas alcoólicas durante nos estádios de futebol.

Tivemos países em que empresas produtoras 
de cerveja tiveram que adaptar-se e vender somente 
cerveja sem álcool.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por fim, 
deixo aqui minha manifestação de desacordo e indig-
nação com a não aceitação das emendas propostas 
por mim à Lei Geral da Copa. Todas as emendas foram 
rejeitadas em Bloco.

As emendas contribuiriam para o aperfeiçoa-
mento da legislação e beneficiariam a população do 
país e os visitantes internacionais durante os jogos 
da Copa do Mundo de 2014. Inclusive dando maior 
segurança a todos.

Como disseram o Líder Humberto Costa, do PT, 
e o Senador Wellington Dias: Votamos constrangidos 
essa imposição da FIFA.

Só resta agora os Estados, que podem não aceitar 
a venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique.
Antes, porém, Senador, há requerimento a ser lido.
Sobre a mesa, o Requerimento nº 406, de 2012, 

do Senador Paulo Davim, que requer autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 14 de maio 
de 2012, para participar de diligências da CPI do Tráfi-
co de Pessoas na cidade do Rio de Janeiro, conforme 
Requerimento nº 144, de 2012 – CPI, aprovado em 7 
de março de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Também sobre a mesa, o Senador Ri-Também sobre a mesa, o Senador Ri-obre a mesa, o Senador Ri-Senador Ri-
cardo Ferraço apresentou o Requerimento n° 405, de 
2012, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 
do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, 
no período de 1º a 10 de junho de 2012, para integrar 
a comitiva do Governo do Estado do Espírito Santo 
em missão especial na República de Cingapura e na 
cidade de Roterdã, Holanda.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nesse senti-
do, encontra-se sobre a mesa e distribuído ao Plenário 
despacho do Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, ad-referendum do seu 

Colegiado, em que opina pela aprovação do Reque-
rimento n° 405, de 2012.

É o seguinte o Despacho:

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 
AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO COLEGIADO, 
EM SUBSTITUIÇÃO AO PARECER PREVISTO NO 

ART. 40, § 4°, DO REGIMENTO INTERNO DO  
SENADO FEDERAL

Referente ao Requerimento n° 405, 
de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, que 
“Requer, nos termos do art. 40 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, licença dos 
trabalhos da Casa, no período de 1° a 10 de 
junho de 2012, para integrar a comitiva do 
Governo do Estado do Espírito Santo em 
missão especial na República de Singapura 
e na cidade de Rotterdam, e comunica, nos 
termos do art. 39, inciso I, do referido Regi-
mento, que estará ausente do País no perí-
odo de 31 de maio a 10 de junho de 2012 “.

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional recebeu no dia 10 de maio de 2012 o Re-
querimento em epígrafe, de autoria do ilustre Senador 
Ricardo Ferraço.

Os Atos n°s 2 e 4, de 2011, desta Comissão, 
estabelecem rito de apreciação dessa modalidade de 
requerimento, que, neste caso, não pôde ser observa-
do, tendo em vista a proximidade entre o período da 
missão e a próxima reunião deliberativa da Comissão.

Isso posto, e tendo em vista que o Regimento In-
terno, em seu art. 41, autoriza ao Presidente da Casa 
despachar solicitação de licença quando a sua votação 
não puder ser realizada em duas sessões seguidas 
ou, ainda, na hipótese de recesso, a Presidência des-
ta Comissão decide adotar, com base no disposto no 
art. 412, inciso VI, do Regimento Interno, procedimento 
análogo ao previsto no referido art. 41.

Desse modo, não tendo sido possível submeter 
o Requerimento ao Plenário da Comissão, o que so-
mente poderá ocorrer na próxima reunião deliberativa, 
este Presidente avoca para si a responsabilidade de 
instruir favoravelmente a referida solicitação, ad refe-
rendum do Colegiado.

As razões para opinar favoravelmente estão con-
tidas em Oficio do Governador Renato Casagrande, 
Governador do Espírito Santo, convidando o Senador 
Ricardo Ferraço a integrar a comitiva capixaba que visi-
tará a República de Singapura, no Sudeste Asiático, e 
a segunda maior cidade dos Países Baixos, Rotterdam, 
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situada na Holanda, documento que acompanha o Re-
querimento em epígrafe. A viagem terá por fim conhe-
cer polos de desenvolvimento de tecnologia portuária.

Esta Presidência, portanto, opina pela aprova-
ção do Requerimento n° 405, de 2012, do Senador 
Ricardo Ferraço.

Sala da Comissão, 10 de maio de 2012. – Se-
nador Fernando Collor, Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não havendo objeção do Plenário, as 
Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Luiz 
Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Nobre Senador Waldemir Moka, que preside esta ses-
são, Srª Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, ouvi 
com muita atenção o pronunciamento que acabou de 
fazer o ilustre Senador Paulo Paim. Referia-se S. Exª 
às modificações operadas pela Câmara no projeto que 
mereceu 80% de aprovação na votação aqui no Senado.

Eu tenho aqui, Sr. Presidente, um quadro com-
parativo entre o texto que foi aprovado pelos colegas 
Senadores, texto este da lavra do ilustre Senador Jorge 
Viana, da Comissão de Meio Ambiente, e que foi ante-
riormente relatado por mim nas Comissões de Justiça, 
Agricultura e Ciência e Tecnologia. 

Sr. Presidente, se o conjunto de palavras que 
compõem esse projeto fosse uma floresta, operou-se 
na Câmara um grande desmatamento. Dos 78 dispo-
sitivos que aprovamos, foram suprimidos 23. Mais de 
30% do que foi aprovado aqui foi objeto de supressão. 
E supressões que são contrárias, absolutamente con-
trárias aos interesses da produção rural, aos interes-
ses da produção. É incrível, nós, depois de ouvirmos 
a Ciência Agrária, depois de ouvirmos os maiores 
especialistas da Embrapa, das escolas de Agronomia 
– como a Luiz de Queiroz –, chegamos à conclusão 
de que seria demasiado estabelecer limite de preser-
vação à beira de rio além de 100 metros, pois, sob a 
intenção de proteger a agricultura, a tesoura que se 
pôs no Congresso, na Câmara dos Deputados, acabou 
restabelecendo os absurdos 500 metros de recom-
posição das áreas ripárias. Por outro lado, havia um 
pleito dramático, ansioso, nervoso, principalmente das 
bancadas nordestinas, com relação ao disciplinamento 
dos apicuns e salgados. 

O que fizemos nós? Como apicuns e salgados 
pertencem a um gênero que tem que merecer total 
proteção, porque ali é o criadouro das espécies mari-
nhas, e eu me refiro aos manguezais, como os apicuns 
e salgados integram esse sistema, nós estabelecemos 
um regramento de respeitar atividades já existentes de 
extração de sal e de criação de camarão. Foi uma luta 
construir essa solução. 

Eu quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o Capítulo IV, Do Uso Ecologicamente Sustentá-
vel dos Apicuns e Salgados, foi o melhor texto inserido 
no projeto aprovado aqui no Senado. Ele foi redigido a 
muitas mãos. Ele contou com a sapiência do Ministro 
Herman Benjamin, que veio nos assessorar e ficou 
aqui durante dias, demonstrando que as coisas tinham 
que ser feitas com segurança jurídica, para que o que 
aprovássemos aqui não transbordasse nos tribunais. 
Contou com a colaboração de muitos colegas, sobre-
tudo do Senador José Agripino, que, trabalhando jun-
to com o Líder Henrique Alves, para quem a questão 
era muito sensível e muito importante, melhoraram, 
aprimoraram o texto que eu havia construído e que 
se propunha a reconhecer a continuidade do uso an-
trópico dos apicuns e salgados. 

Pois bem, um capítulo inteiro: o art. 12, seu §1º e 
seus incisos I, II, III, IV; seu §2º; seu §3º e seus incisos 
I, II, III; o §4º e seus incisos de I a III; o §5º; o §6º; e o 
§7º; que disciplinava essa matéria com uma rigidez e 
um cuidado extraordinários e que estabelecia a me-
dida certa entre preservação e produção. Todo esse 
capítulo foi revogado. 

Se, daqui a uns dias, a Presidente da República, 
Dilma Rousseff, que tem duas bombas na mão – uma, 
de hidrogênio; outra, atômica –, se dispuser, com a 
bomba de hidrogênio, a vetar todo o projeto, ou, com 
a bomba atômica, a não reeditar o decreto do Presi-
dente Lula, todos aqueles produtores de extração de 
sal e de camarão estarão criminalizáveis.

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-
mo-nos numa situação muito delicada. Muito delicada 
porque, como a Câmara não podia emendar o que 
fizemos, estabeleceu-se lá a supressão de 23 dispo-
sitivos e a revigoração de dispositivos da Câmara que 
haviam sido substituídos. 

Então, isto aqui, Sr. Presidente, isto aqui, Srs. Se-
nadores, isto aqui virou uma mesa de sapateiro, isto 
aqui virou um ornitorrinco legislativo, isto aqui virou 
uma peça afetada por uma doença grave que precisa 
de remédios excepcionais e de cirurgias muito eficien-
tes, feitas com muita perícia.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Se-
nador Jorge Viana e eu propusemos um projeto de lei, 
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que esperamos possa vir a ser aprovado rapidamente 
nesta Casa, restabelecendo aquilo que foi suprimido, 
ou seja, um projeto de recomposição da floresta legis-
lativa derrubada nesse projeto.

E nós esperamos que esta Casa, que já demons-
trou todo o seu apoio ao projeto do Senado, que foi um 
projeto convergente, que foi um projeto elaborado ou-
vindo a todos, ouvindo o Governo, ouvindo os líderes 
da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, pari 
passu, chamando para a nossa assessoria os asses-
sores da Frente Parlamentar da Agricultura na Câma-
ra; um projeto que ouviu o Ministério Público Federal, 
o Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário, as 
organizações não governamentais, desde aquelas da 
província até as grandes ONGs internacionais, como 
WWF e Greenpeace. Ouvimos os pequenos agricul-
tores...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Já 
vou encerrar, Sr. Presidente.

Ouvimos os agricultores familiares. Os médios, 
os pequenos e os grandes agricultores. Ouvimos, en-
fim, a sociedade, em dezenas de audiências públicas 
aqui no Senado e no País afora.

Aquele projeto precisa ser reconstituído, precisa 
ser restabelecido. E espero dos nossos colegas não 
apenas 80%, mas 100% de aprovação, para que o 
País tenha, como sempre quisemos, uma lei perene, 
duradora, uma lei autoaplicável, uma lei que não ve-
nha a ser contestada nos tribunais, e uma lei que sirva 
àquilo que nós queremos: a preservação dos nossos 
bens meio ambientais e a garantia da produção agrí-
cola no nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Luiz Henrique.
Passo a Presidência à Senadora Ana Amélia para 

que eu possa fazer uso da palavra.

O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido para falar, como orador inscrito, o Se-
nador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu 
me inscrevi, confesso, para registrar o meu apoio à 
decisão corajosa da Presidenta Dilma Rousseff quan-
do, contrariando – isso é muito difícil, não me lembro 
de ninguém com essa ousadia –, mexeu no juro da 

caderneta de poupança. Esse é um assunto delicado, 
até porque envolve milhões e milhões de poupadores, 
sobretudo de pequenos poupadores, mas vemos a im-
portância dessa medida que vai garantir que a gente 
possa finalmente ter uma política de juros compatível 
com a média da política do juro internacional.

Mas, ouvindo o Senador Luiz Henrique, eu qua-
se me obriguei a falar a respeito do Código Florestal. 
O Senador Luiz Henrique é testemunha, assim como 
vários dos senhores, do esforço que fiz para que a 
Frente Parlamentar da Agricultura fosse ouvida. Eu 
não me lembro de ter decidido nenhum texto que não 
contasse com a aquiescência de vários Deputados. É 
verdade que Deputados como Ronaldo Caiado e Val-
dir Colatto sempre se colocaram como resistentes ao 
texto que havia sido construído.

Eu sou um daqueles que acho que nós temos que 
trabalhar, e a minha vida inteira sempre me comportei, 
Senadora Ana Amélia, minha cara Presidenta, como 
alguém capaz de construir consensos e convergências. 
Penso que a iniciativa do Senador Luiz Henrique e do 
Senador Jorge Viana, certamente, preocupados, evi-
dentemente, pelo que leva a crer, com o que a Presi-
denta Dilma fará... Eu não acredito em veto total, porque 
o veto total seria desconhecer que 90%, hoje, desse 
texto construído, estão, no mínimo, razoável, para ser 
pessimista. A verdade é que existem pontos polêmicos, 
divergentes. Por isso, considero importante a iniciativa 
dos Senadores e, aqui, do Senado, de contribuir. 

Aliás, nesse sentido, na Comissão de Agricul-
tura, o Senador Acir Gurgacz, V. Exª, o Senador Luiz 
Henrique, a Senadora Ana Amélia, estamos construin-
do uma discussão capaz de, em um possível veto da 
Presidenta Dilma, termos uma legislação que possa 
cobrir, porque, do jeito que ficou o projeto, o veto vai 
criar uma insegurança jurídica, vai criar lacunas que 
vão prejudicar exatamente o produtor rural...

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
–...e não podemos permitir isso.

Com o maior prazer, Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Pedi 

este aparte para que a Casa e a Nação saibam, os te-
lespectadores da TV Senado saibam o quanto V. Exª, 
Senador Waldemir Moka, trabalhou por esse consenso, 
por essa convergência. V. Exª, como eu, abriu mão de 
parte das suas convicções, de parte dos seus dese-
jos, entendendo que, se esse texto não era aquilo tudo 
que queríamos, era o possível, dentro daquilo que os 
alemães chamam de realpolitik. Ora, V. Exª foi a ponte 
entre o Senado e a Câmara. V. Exª promoveu reuni-
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ões em sua casa, com o texto na mão examinando o 
que estava bom, o que não estava bom, negociando 
dia a dia. V. Exª sabe muito bem que os assessores 
dos Parlamentares da Frente Parlamentar da Agricul-
tura que elaboraram o projeto trabalharam conosco e 
ficaram praticamente alojados em meu gabinete e no 
gabinete do Senador Jorge Viana. Cada artigo que 
a gente escrevia, cada parágrafo, cada inciso, cada 
alínea, eles iam lá consultar os Deputados sobre se 
podia ou não podia. Eu mesmo fiz várias reuniões. O 
Senador Jorge Viana fez várias reuniões também. E 
qual era a nossa expectativa? Esse projeto deixou de 
ser do Senado. Ele era do Senado, da Câmara e do 
Governo, porque nós ouvíamos o Governo também dia 
a dia a respeito da tramitação dessa matéria. Por quê? 
Porque o tempo me ensinou que nós não devemos, na 
política, praticar gestos inúteis. E seria um gesto inútil 
fazer um texto com o qual o Governo não concordas-
se, que não fosse negociado com o Governo e que os 
Deputados também não concordassem. Agora, o que 
aconteceu? Aconteceu um quadro surrealista. Matérias 
do maior interesse da Frente Parlamentar da Agricul-
tura, como a utilização dos apicus e salgados, como 
a limitação do máximo de florestamento da mata ciliar 
a 100 metros, desapareceram. Não há mais proteção, 
meu caro Senador Flexa Ribeiro, e V. Exª se bateu 
muito por isso. V. Exª contribuiu para esse magnífico 
capítulo que foi todo revogado na Câmara. Os produ-
tores de camarão e extratores de sal do Nordeste vão 
estar sujeitos à criminalização, porque não tem mais 
proteção para eles. Por outro lado, se restabeleceu a 
obrigação de reflorestar até 500 metros da beirada 
dos rios de maior largura. Quer dizer, o que era para 
ser a favor da agricultura e da produção acabou sendo 
contra, Senador Waldemir Moka. Eu agradeço o aparte 
a V. Exª e cumprimento-o por sua participação nesse 
processo de elaboração desses projetos. Eu diria que 
V. Exª não foi dos maiores; V. Exª foi o maior.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço ao Senador Luiz Henrique, mas o texto 
foi possível porque todos nós abrimos mão de alguma 
coisa. Temos de entender que a Câmara tem legitimi-
dade para fazer o que fez, é legítimo, os Deputados 
têm um mandato. Da mesma forma que foi modificado 
o texto aprovado aqui, eles poderiam anuir, concordar 
ou suprimir, mas penso que o resultado acabou não 
agradando a ninguém, essa que é a verdade. 

E o veto da Presidenta pode criar uma insegu-
rança jurídica, daí por que, Senadora Ana Amélia, pro-
ponho que a gente, na Comissão de Agricultura, na 
Comissão do Meio Ambiente, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, mais uma vez, Senador Eunício – V. 

Exª iniciou esse processo presidindo a Comissão de 
Constituição e Justiça –, promova um texto, mas que 
também esse texto – e agora penso que a Câmara dos 
Deputados possa fazer uma autocrítica entendendo 
que aquilo que eles tentaram fazer não foi possível – 
fosse combinado com o Governo, ou seja, a Presidenta 
Dilma vetaria parcialmente e, ao vetar, já teríamos um 
texto capaz de suprimir, de suprir, melhor dizendo, o 
veto, para que não ficasse nenhuma vacância jurídica. 

Então, é preciso, mais do que nunca, de um gran-
de acordo, de um grande entendimento entre a Câmara 
dos Deputados, o Senado Federal e o Governo para 
que a gente possa fazer um texto capaz, realmente, de 
principalmente dar uma segurança jurídica, preservar o 
nosso grande patrimônio, a questão ambiental, e fazer 
com que esse texto não engesse o desenvolvimento. 
Então, é nesse sentido que...

O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – 
Senador Moka, a nossa Presidente lhe deu mais um 
tempo, não queria interrompê-lo, mas, se V. Exª me per-
mitir, gostaria de fazer um aparte para uma informação.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Ouço o Senador Eunício com o maior prazer.

O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) – V. 
Exª participou ativamente desse processo desde que 
o projeto chegou da Câmara dos Deputados, assim 
como a Senadora Ana Amélia, que é incansável nisso, 
o Senador Luiz Henrique, que foi nosso relator, o Sena-
dor Rollemberg, o Senador Jorge Viana, os Presiden-
tes das Comissões – e eu me incluo neste momento. 
Nós vivenciamos, no Senado Federal, a construção 
de algo que agradou ao meio ambiente, que preser-
vou o meio ambiente, que devolveu ao meio ambiente 
algo que tinha sido tirado dele. Nós construímos aqui 
um entendimento que ninguém no mundo acredita-
va que fôssemos capazes de fazer aqui no Senado. 
Talvez tenha sido o melhor texto que o Senado tenha 
produzido nos últimos tempos; foi o equilíbrio entre a 
produção e o meio ambiente do Brasil. Nós produzi-
mos esse texto que, lamentavelmente, por questões 
outras que não vêm ao caso, foi modificado, e não para 
melhor. Ele não melhorou a questão da produção, ele 
não melhorou a questão do meio ambiente, mas criou 
um problema tanto para o meio ambiente como para a 
produção nacional. Nós assinamos hoje, os três Pre-
sidentes das Comissões, um texto, um conjunto para 
debatermos um texto que venha substituir o texto que, 
obviamente, vai ser vetado pela Presidente Dilma. Nós 
já tomamos essa iniciativa e eu, mais uma vez, tenho 
certeza de que – além dos Senadores que citei aqui, 
como o Senador Luiz Henrique, o Senador Rollemberg, 
o Senador Jorge Viana, V. Exª, Senadora Ana Amélia, 
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e tantos outros que participaram desse projeto que 
encaminhamos à Câmara dos Deputados que, repito, 
talvez tenha sido um dos melhores textos produzidos 
pelo Senado Federal, que tenhamos essa lacuna pre-
enchida novamente pelo Senado da República –, V. 
Exª, obviamente, terá uma participação importante na 
construção desse novo texto.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Senador Eunício, quero incorporar o aparte de V. Exª 
ao meu pronunciamento. É exatamente isso.

Eu dizia: mais do que nunca precisamos de um 
grande acordo, de um grande entendimento. Daí, a 
minha preocupação, a iniciativa do Senado. Mas, no-
vamente, espero agora o bom senso, a lucidez dos 
Deputados no sentido de que a gente construa um 
texto aqui e o construa rapidamente. É uma questão 
de iniciativa da Câmara ou do Senado, mas desde 
que seja um texto de entendimento, capaz de suprir 
um possível veto presidencial. É a solução, a meu ver, 
que pode resolver e dar ao País, sobretudo ao setor 
produtivo e à questão ambiental, um texto capaz de dar 
segurança a quem produz, mas que preserve também 
o meio ambiente.

Quero agradecer a tolerância da Senadora, Pre-
sidente Ana Amélia.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Waldemir Moka, que assume tão logo 
a Presidência, quero lhe dizer que o tempo foi até limi-
tado pela relevância da abordagem dessa questão. Fui 
entender, ao longo do tempo, algumas características 
desse imenso Brasil.

V. Exª lembrou bem, o Senador Luiz Henrique 
e o Senador Flexa Ribeiro, da questão dos apicuns. 
Eu nunca tinha ouvido essa palavra, porque sou do 
Sul e nós não temos essa figura e essa situação dos 
produtores. 

Então, a riqueza deste País e o que foi feito por 
esta Casa merecem ser resgatados como patrimônio 
conquistado. E o que disse o Senador Eunício também 
renova o desejo e a esperança de que seja possível, 
pela via política, encontrar um meio termo, para que 
não haja confronto nem contencioso num tema que 
diz respeito às gerações deste País, ao futuro deste 
País como maior produtor e exportador de alimentos e 
também um País que tem que zelar muito pela defesa 
e preservação do seu patrimônio ambiental.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem.) – Só para que V. Exª me inscreva para 
falar em nome da Liderança do meu Partido, o PMDB.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PMDB.

Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
estou inscrito aí, na ordem de inscrição, como orador. 
Eu gostaria de ver se estou na ordem e se por acaso já 
cheguei atrasado. E gostaria de me inscrever também 
pela Liderança da Minoria aqui na Casa.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Se V. Exª se inscrever pela Liderança do De-
mocratas...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Es-
tou inscrito também como orador, na ordem de inscrição.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Na ordem de inscrição, como na hora de V. 
Exª falar não estava presente em plenário – imagino 
participando da CPI ou de outra atividade –,foram cha-
mados os oradores subsequentes. Então, V. Exª tem a 
oportunidade de falar como Líder e falará logo depois 
do terceiro inscrito. O primeiro é o Senador Cícero 
Lucena, que vai falar agora; depois, pela Liderança, o 
Senador Eunício; e, em seguida, V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Então, V. Exª fica inscrito pela Liderança do 
Democratas.

Com a palavra o Senador Cícero Lucena, pela 
Liderança do PSDB.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, antes do pronunciamento, gos-
taria de fazer um registro. Eu, a exemplo – acredito eu 
– de Senadores de outros estados que devem ter sido 
procurados, fui procurado pela comissão dos aprova-
dos do concurso da Polícia Rodoviária Federal, que 
alertam, com muita razão, para a preocupação com 
um quadro que se está agravando, da falta do contin-
gente necessário para o exercício da profissão e dos 
objetivos da Polícia Rodoviária Federal.

Eles chamam atenção para um detalhe bastante 
interessante, Senador Eunício. Quando foram previstas 
750 vagas, em 2009, quando já existiam exatamente 
essas 750 vagas, o concurso teve mais de cem mil par-
ticipantes e passaram cerca de 1.500 concursados. En-
tre a data do concurso e hoje, houve vacância de mais 
661 funcionários daquele setor. Qual o pedido deles? 
Como irá começar agora o curso, o treinamento dos 
750 primeiros, que o Governo aproveitasse a estrutura, 
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a preparação, os custos desse curso e também desse 
a chance de treinar os outros 750. 

Entre outros alertas que eles fazem, lembram da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas, que sem dúvida ne-
nhuma proporcionarão um fluxo maior de trânsito nas 
nossas estradas, e, consequentemente, o contigente 
de hoje da Polícia Rodoviária Federal não permitirá 
dar cobertura a essa demanda, que é tão importante 
para o povo brasileiro.

Srªs e Srs. Senadores, a Paraíba, mais uma vez, 
foi surpreendida por um ato ditatorial do Governo do 
Estado. Mais um golpe de morte na educação pública 
do meu Estado. Após o fechamento de quase duzen-
tas escolas estaduais, a tentativa da quebra da auto-
nomia financeira e o sucateamento da infraestrutura 
da Universidade Estadual da Paraíba, o Governo tenta 
sepultar mais uma conquista histórica dos servidores 
daquela categoria. Por meio da Medida Provisória nº 
193, encaminhada à Assembleia Legislativa, pretende 
rasgar – repito, rasgar – o Plano de Cargo, Carreira e 
Remuneração dos Professores, encaminhado e sancio-
nado pelo ex-Governador e hoje nosso companheiro, 
Senador Cássio Cunha Lima.

Venho, por intermédio desta tribuna e dos órgãos 
de comunicação do Senado Federal, repudiar mais 
essa manobra contra a educação do nosso Estado. 
Poderíamos dizer: Basta! Os paraibanos não supor-
tam e não merecem viver com tamanha perseguição, 
promessas descumpridas e insensibilidades.

A Medida Provisória nº 193, enviada à Assem-
bléia, diz, em seu art. 1º: 

“Os servidores públicos ocupantes de car-
go pertencente ao Grupo Ocupacional Magis-
tério que estejam nos níveis I e II da Classe A, 
do Anexo II, da Lei nº 7.419, de 15 de outubro 
de 2003 [lei do PCCR, a que me referi ante-
riormente], passarão a ter como vencimento 
o valor de R$ 1.088,26.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
Paraíba, Sintep, diz, em nota, que “essa atitude do Go-
verno serve apenas para mascarar o descumprimento 
da lei, e que atualmente no Estado não existe nenhum 
servidor na Classe A, níveis I e II, visto que, para esta 
classe A, o último concurso ocorreu na década de 90.”

O Governo prometeu, na sua propaganda elei-
toral, só redefinir o Plano de Cargos e Remuneração 
dos servidores em parceria com as entidades repre-
sentativas. Prometeu e, mais uma vez, não cumpriu. 

Essa postura é lamentável e, do alto da sua in-
dependência, tenho certeza de que a Assembleia Le-
gislativa da Paraíba vai, mais uma vez, derrotar essa 

iniciativa que afronta a conquista histórica dos profes-
sores da nossa querida Paraíba.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
Paraíba também questiona o pagamento do piso nacio-
nal, Senadora Ana Amélia, do magistério previsto em lei. 

Quero registrar que ontem, na companhia da 
Senadora Ana Amélia, estive com o Procurador Geral 
da República, Roberto Gurgel, para apresentar recla-
mação apresentada na Comissão de Educação pelo 
Senador Cássio Cunha Lima, do meu Estado, que 
também se fez presente, a exemplo do Senador Pedro 
Taques e do Senador Cristovam Buarque, para pedir 
o cumprimento da lei do piso nacional do magistério 
para aqueles Estados, como a Paraíba, que ainda não 
cumprem esse direito dos professores. 

De acordo com informações repassadas pelos 
sindicatos filiados à Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE), a Paraíba e mais 
16 Estados não pagam o piso nacional de R$1.451,00, 
e o mesmo número não cumpre a jornada extraclasse 
definida na Lei 11.738 – lei do piso.

O Sintep, o sindicato na Paraíba, diz que o Go-
verno da Paraíba se limita a cumprir o piso do MEC 
apenas na Classe A, nos níveis I e II. 

Segundo o Sindicato, não existe na Paraíba nenhum 
servidor na Classe A, níveis I e II, visto que, para esta 
classe, repito, o último concurso ocorreu na década de 90.

Em nota, o Sintep afirma ainda que essa medi-
da desrespeita as demais progressões do Plano de 
Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério, cuja 
tabela exige uma diferença de 20% da Classe A para 
a Classe B’ de 25% da Classe A para a Classe C; de 
30 % da Classe A para a Classe D e 35 % da Classe 
A para a Classe E.

De forma que o Governo está interpretando o 
cumprimento da lei do piso na condição que levará em 
breve todos os integrantes da categoria, com tempo de 
serviço e portadores dos mais diversos títulos, a esta-
rem nivelados ao professor em início de carreira, des-
prezando o estímulo e o incentivo para o treinamento, 
aperfeiçoamento e qualificação dos nossos servidores. 
E desprezando algo que é sagrado para os funcionários 
públicos: a incorporação ao tempo de serviço.

Equiparar toda a categoria a uma única remune-
ração não é cumprir o piso. Pelo espírito da lei, o piso 
da categoria seria o mínimo a ser pago pela adminis-
tração pública e não como quer o Governo da Paraíba, 
transformando-o em teto.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, quero me soli-
darizar com os paraibanos, emprestar a minha voz na 
defesa dos seus direitos e garantias, que estão sendo 
sucumbidas, principalmente com relação aos profes-
sores e outras categorias que neste momento sofrem 
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um golpe do Governo, que durante a campanha elei-
toral prometeu criar um mundo fantasioso que existe 
apenas na cabeça do seu idealizador.

Na prática, esse mundo não existe. Na vida real 
existe apenas perseguição, falta de diálogo e descum-
primento das obrigações previstas em lei, como no 
caso da autonomia financeira da UEPB, a lei do piso 
nacional do magistério e, agora, o sepultamento da lei 
do PCCR do magistério estadual.

Na campanha, o mesmo prometeu tudo; na prática 
não cumpriu nada. Prometeu pagar até o 14º salário 
aos professores e não cumpriu! Prometeu só redefinir o 
plano de cargos e remuneração do magistério em par-
ceria com as entidades e, mais uma vez, não cumpriu.

Prometeu programa de inclusão digital com oferta de 
cursos e equipamentos. Também não cumpriu! Prometeu 
ferramentas de gestão online. Mais uma vez não cumpriu! 

Prometeu política de formação e também não 
cumpriu!

Prometer e não cumprir é repudiado na política. 
Assim, eu espero que o Governo tenha mais sensibili-
dade e não cometa mais esse golpe a uma tão sofrida, 
judiada educação do Estado da Paraíba.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado e que 
Deus proteja a todos!

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, 
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, ao Senador Garibaldi Alves.

O SR. GARIBALDI ALVES (Bloco/PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assunto que 
trago em meu pronunciamento nesta tarde é algo que 
me preocupa muito. Não posso deixar de partilhar com 
esta Casa a minha inquietação em relação à seca que 
castiga o Estado do Rio Grande do Norte e os demais 
Estados nordestinos. A sina do povo nordestino, Sr. Pre-
sidente, é ter de lutar sempre para sobreviver à seca?

Caso não haja providências urgentes por parte 
dos governos estadual e federal, essa situação de seca 
trará prejuízos irreparáveis para a economia e para o 
povo em toda a sua extensão. Tenho conhecimento de 
que o governo estadual já tem plano de emergência. 
É imprescindível, porém, o apoio decisivo do Gover-
no Federal.

Não podemos permitir nem ficar aguardando que 
o pior aconteça. Temos que agir, pois não choveu nos 
quatro primeiros meses do ano e, segundo informações, 
não há perspectiva de que chova nos próximos meses.

A seca maltrata o meu Estado, o Rio Grande do 
Norte, que é o segundo Estado mais atingido. Já são 
139 Municípios que estão em situação de emergência, 
número abaixo somente do Estado da Bahia.

A região do semiárido não sofre apenas com 
a falta d’água, sofre também com a escassez de ali-
mentos, principalmente onde já não chove há alguns 
meses, pois houve perda da produção agrícola e a 
pecuária também está muito prejudicada com os re-
banhos morrendo de fome e sede.

A situação no semiárido do Rio Grande do Nor-
te é alarmante e é necessário que o Governo Federal 
participe efetivamente de um esforço conjunto com a 
sociedade, a fim de aliviar o sofrimento do pequeno 
produtor rural que é, certamente, o mais prejudicado 
nessa situação.

Algumas medidas mais urgentes de cunho po-
lítico também necessitam ser implementadas. Nesse 
sentido, eu gostaria de apontar algumas medidas que 
considero indispensáveis.

Em primeiro lugar, é necessária a liberação de 
recursos orçamentários dos seguintes Ministérios: Agri-
cultura, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, como também o da Inte-
gração Nacional, com o intuito de dar mais agilidade 
nas ações destinadas ao combate aos efeitos da seca 
nas regiões afetadas.

Em segundo lugar, dar celeridade à liberação 
imediata de todas as emendas parlamentares desti-
nadas ao setor rural potiguar.

Em terceiro lugar, é necessário focar na solução 
da questão das dívidas rurais, prorrogando os prazos 
de seus vencimentos neste ano de crise, criando novas 
linhas de crédito, com a finalidade de não massacrar 
os mais necessitados neste momento.

Em quarto lugar, o fortalecimento dos estoques 
de grãos e rações animais através da Conab.

E, por último, o apoio em forma de recursos para 
pesquisas e combate às pragas que atingem o semi-
árido potiguar.

Sr. Presidente, espero que tenha conseguido 
transmitir minha preocupação, que realmente afirmo. E 
espero que, juntos, consigamos eliminar essa tragédia 
que, por tantos anos, tem assolado o povo nordestino.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Garibaldi 
Alves, concedo a palavra, pela liderança do PMDB, 
ao Senador Eunício Oliveira.

Antes, porém, Senador, permita-me.
Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi encaminhado à publicação o Pa-
recer nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, presidida por V. Exª, sobre a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 103, de 2011 
(tramitando em conjunto com as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 56 e 113, de 2011).

As matérias aguardarão inclusão na Ordem do 
Dia, após interstício regimental, nos termos do art. 357 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me, Sr. Presidente, só perguntar: a Ordem do 
Dia se dará logo em seguida ao pronunciamento do 
Senador Eunício Oliveira?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS. Fora do microfone.) – Logo após o pro-
nunciamento, a Presidência vai abrir a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, os que, neste momento, 
estão acompanhando a Rádio Senado e a TV Sena-
do no meu Ceará e em todo o Brasil, agradecendo ao 
meu Líder, Senador Renan Calheiros, que me permitiu 
estar aqui neste momento, quero dizer que ocupo esta 
tribuna, para destacar as ações concretas que estão 
acontecendo no meu querido Estado do Ceará, que 
reafirmam o nosso compromisso com o desenvolvi-

mento econômico e com o bem-estar social de todo o 
povo do meu querido Estado.

Começo com a reunião em que o Governador 
Cid Gomes juntou o seu secretariado numa primeira 
rodada, neste ano, para monitorar o andamento das 
ações executadas e planejadas para todas as regiões 
do Estado que sofrem, neste momento, com a seca.

Foram avaliados investimentos em projetos e em 
obras, que vão receber entre R$4,5 bilhões e R$5 bi-
lhões somente neste ano de 2012.

Destaco, Sr. Presidente, que quase três mil qui-
lômetros de estradas estão sendo construídas e im-
plantadas no Estado do Ceará.

Destaco também a inauguração, na próxima se-
gunda-feira, dia 14, em Fortaleza – e lá estaremos –, 
do conjunto residencial “Rachel de Queiroz”, para be-
neficiar famílias que, até agora, viviam em áreas de 
risco às margens do rio Maranguapinho, no Bairro do 
Siqueira.

Na área habitacional, Sr. Presidente, o Projeto 
Maranguapinho entregou, até agora, três grandes 
conjuntos, e há outros em construção, perfazendo um 
investimento habitacional da ordem de R$254 milhões.

Por último, chamo a atenção para a ordem de 
serviço assinada pelo Governador para dar início às 
obras do Hospital e Maternidade Regional do Sertão 
Central, o terceiro a ser construído, nesta gestão, no 
interior do Estado do Ceará. Dotado de 252 leitos, 
atenderá uma população de 612 mil habitantes das 
cidades de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, 
Madalena, Paramoti, Banabuiú, Choró, Ibaetama, Ibi-
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cuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Senador Pom-
peu, Solonópole, Aiuaba, Arneiroz, Parambu e Tauá. 
O Hospital se destinará ao atendimento de casos de 
maior complexidade, a exemplo de outros dois: o do 
Cariri, em Juazeiro do Norte, e o de Sobral, na região 
norte, cuja conclusão está prevista para este semestre.

Vale a pena recordar que a escolha de Quixe-
ramobim para sediar aquela unidade resultou de um 
autêntico exercício de cidadania e de planejamento 
participativo. A população da região, por intermédio dos 
seus representantes nos conselhos locais de saúde, 
votou majoritariamente pela sua localização no Mu-
nicípio de Quixeramobim, do Prefeito Edmilson, meu 
querido amigo.

Somadas a esses novos hospitais regionais a 
projetada construção de 18 Centros de Especialidades 
Odontológicas (Ceos), nove dos quais já entregues à 
população, e 48 Unidades de Pronto Atendimento (Upas 
24 horas), o Ceará passará a contar com uma das 
maiores redes de assistência à saúde de todo o Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o consen-
so político e social que respalda o programa de ação 
do governo estadual se traduziu, durante o último fim 
de semana, na celebração do Pacto pelo Pecém, ide-
alizado pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos 
Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará, tão 
bem presidida pelo meu querido amigo, Deputado Ro-
berto Cláudio. O Pacto pelo Pecém foi instituído para 
colaborar com o planejamento de ações, de forma a 
assegurar o desenvolvimento sustentável do Estado, 
do nosso Ceará.

Essa ação política conta com meu total apoio 
nesta Casa, como também junto aos Ministérios e às 
demais instituições públicas envolvidas.

Na oportunidade, o Governador anunciou o pro-
jeto de compra, por meio da estatal Cearáportos, de 
um navio capaz de transportar até cinco mil veículos. 
É uma iniciativa que beneficia o Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém, localizado no Município de São 
Gonçalo do Amarante.

Até agora, os três projetos estruturantes previs-
tos, com grande potencial de atração de muitos ou-
tros investimentos, são a usina siderúrgica CSP, com 
tecnologia e capital coreanos; a termelétrica Energia 
Pecém; e a refinaria Premium II, da Petrobras, que se 
está instalando em nosso Estado.

A construção da siderúrgica está na etapa de 
serviços de terraplanagem, e o Governo aguarda a 
conclusão do processo de alfandegamento ate o final 
do segundo semestre de 2012.

A termelétrica também deverá operar no próximo 
semestre. Os primeiros testes datam do ano passado, 

com a chegada de 77 mil toneladas de carvão mineral 
às suas instalações.

Quanto à refinaria, a Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente aguarda laudo da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) para permitir a licença de instalação, 
que autoriza o início das obras.

Quero ressaltar que a Premium II encabeça a 
lista de reivindicações das bancadas federais do Ce-
ará e do Nordeste inteiro, incluindo o Senador Renan 
Calheiros, ao Governo da Presidente Dilma Rousse-
ff, onde figuram ainda a aceleração e a conclusão de 
obras como a transposição do rio São Francisco e a 
ferrovia Transnordestina.

Concluo, Sr. Presidente, reiterando um apelo ao 
Ministro da Justiça, cuja Pasta está vinculada à Funai, 
para que envide o melhor dos seus esforços em prol 
da imediata emissão do referido laudo.

Repito: sem esse laudo, o Estado não poderá ex-
pedir a licença ambiental para que comecem as obras 
da refinaria Premium II.

Não é preciso lembrar que é uma obra de vital 
importância não apenas para viabilizar o complexo de 
Pecém e assegurar o desenvolvimento do Ceará, mas 
também para reduzir as ainda sérias desigualdades que 
separam o Nordeste das regiões mais ricas do País.

Esta, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, será 
uma das prioridades do Governo da Presidente Dilma, 
em sintonia com as aspirações dos interesses dos ce-
arenses, dos nordestinos e do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Eunício Oli-
veira, a Presidência declara aberta a 

ORDEM DO DIA
Quero esclarecer que, durante o Expediente, 

nós recebemos, e foi lida, a Mensagem nº 149, de 
26/12/2011, referente à Medida Provisória nº 555. Não 
foi proferido o relatório sobre tal Medida Provisória, que 
foi recebida hoje. Nem houve ainda a designação do 
Relator. A Medida Provisória tranca a pauta.

Dessa forma, a Presidência cumpre regimental-
mente a abertura da Ordem do Dia, mas, não havendo 
condições de deliberação, encerramos a Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seriam 
votados hoje dois requerimentos, mas, em função de 
entendimento com diversos Senadores, tomei a inicia-
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tiva, para que houvesse uma melhor compreensão e 
entendimento, de requerer que os requerimentos fos-
sem votados no dia 6 de junho, daqui a 27 dias. Isso é 
consensual. Trata-se apenas do adiamento da votação 
de requerimentos que foram apreciados pela Comissão 
de Relações Exteriores, para que sejam votados no 
dia 6 de junho. Acredito que não haja impedimento de 
apreciação e votação desses requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Eduardo Suplicy, sobre a 
mesa, está o Requerimento nº 114, de 2012, em que 
V. Exª pede exatamente o adiamento da votação por 
um prazo de 60 dias.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
São 27 dias, para que exatamente eles sejam apre-
ciados no dia 6 de junho. São dois requerimentos: um 
de apelo às autoridades dos Estados Unidos, outro de 
apelo às autoridades de Cuba. No entanto, foi acertada 
por consenso a apresentação de requerimento para que 
pudéssemos votar os requerimentos daqui a 27 dias.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Permita-me, Senador, ler o requeri-
mento:

“Requeiro, nos termos do inciso II do art. 
279 do Regimento Interno do Senado Federal, o 
adiamento, por 27 dias, do Requerimento nº 114, 
de 2012, que requer sejam transmitidos ao Go-
verno dos Estados Unidos da América o apelo e 
a manifestação do Senado Federal no sentido de 
que os Estados Unidos da América suspendam o 
bloqueio econômico e comercial a Cuba e libertem 
os cidadãos cubanos que se encontram presos 
em seu território por motivos políticos.”

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso III do artigo 279 
do Regimento Interno do Senado Federal, o adiamen-
to, por vinte e sete dias, do Requerimento nº 114, de 
2012, que requer sejam transmitidos ao Governo dos 
Estados Unidos da América o apelo e manifestação do  
Senado Federal, no sentido de que os Estados Unidos 
da América suspendam o bloqueio econômico e co-
mercial a Cuba e libertem cidadãos cubanos que se 
encontram presis em seu território por motivos políticos.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012. – Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência lembra que não vamos 
votar o mérito do requerimento, mas, sim, o pedido 
de adiamento.

Submeto à apreciação do Plenário o pedido de 
adiamento.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-
cordam com o requerimento de adiamento permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Da mesma forma, pede-se o adiamento 
do Requerimento nº 115, de 2012:

“Requeiro, nos termos do inciso III do 
art. 279 do Regimento Interno do Senado, o 
adiamento, por 27 dias, do Requerimento de nº 
115, de 2012, que requer sejam transmitidos 
ao Governo de Cuba o apelo e a manifestação 
do Senado Federal no sentido de que Cuba 
providencie o indulto geral aos aprisionados por 
posicionamentos políticos ou de consciência 
e autorize todos os seus habitantes a entrar e 
sair de seu país, mesmo aqueles que criticam 
o regime político estabelecido na ilha.”

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 419, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso III do artigo 279 
do Regimento Interno do Senado Federl, o adiamen-
to, por vinte e sete dias, do Requerimento nº 115, de 
2012, que requer sejam transmitidos ao Governo de 
Cuba o apelo e a manifestação do Senado Federal, no 
sentido de que Cuba providencie o indulto geral aos 
aprisionados por posicionamentos políticos ou de cons-
ciência e autorize todos os seus habitantes a poderem 
entrar e sair de seu país, mesmo aqueles que criticam 
o regime político estabelecido na ilha.

Sala das Sessões, 9 de maio de 2012. – Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Da mesma forma, não estamos votan-
do o mérito do requerimento, mas, sim, o pedido de 
adiamento por 27 dias.

Em discussão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Presidente, quero dizer apenas que esse período per-
mitirá uma melhor reflexão e entendimento a respeito 
dos dois temas. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Alguém mais quer discutir? (Pausa.)

Declaro encerrada a discussão.
Em votação o pedido de adiamento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que con-

cordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.



17488 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
minha inscrição como Líder, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está inscrito V. Exª.

Concedo a palavra, pela Liderança do Partido 
Democratas, ao Senador Jayme Campos.

Antes, porém, a Presidência, regimentalmente, 
encerra a Ordem do Dia.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:

Item:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento na 
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
de gestão firmado entre a União e a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto – 
ACERP; e dá outras providências.

São as seguintes as demais matérias 
não apreciadas e transferidas para a próxima 
sessão deliberativa ordinária:

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do 

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
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da República do Congo sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependen-
tes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 9 de setembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 442, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana 
Amélia.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 
324/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli-
ca da Índia, celebrado em Brasília, em 16 de 
abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 443, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Jorge Viana.

7 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

8 
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 355, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (indenização por 
descumprimento das normas trabalhistas).

11 
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 172, de 2012, de autoria do Senador 
Roberto Requião, que solicitando a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 

232 e 726, de 2011, por regularem matérias 
correlatas (incentivos à integração regional na 
América do Sul).

12 
REQUERIMENTO Nº 318, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 318, de 2012, de autoria do Senador 
Delcídio do Amaral, que solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 333, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 333, de 2012, de autoria do Senador Paulo 
Davim, que solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 165, de 
2010 e 79, de 2011, por regularem matérias 
correlatas (benefício de prestação continuada).

14 
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 377, de 2012, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (proteção à 
mulher nas relações de trabalho).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra, Senador Jayme 
Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente Waldemir Moka.

Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.
No último domingo, a revista eletrônica Fantás-

tico, da TV Globo, denunciou a violência sistemática 
contra as mulheres no âmbito domiciliar. Segundo a 
reportagem, a cada cinco minutos, meu caro Senador 
Renan Calheiros, uma mulher é agredida em nosso 
País. E o mais espantoso é que, em 70% dos casos, 
quem espanca ou mata é alguém muito próximo da 
vítima, como o marido, o namorado ou o ex-cônjuge.

A matéria exibida no programa televisivo baseia-
-se no Mapa da Violência de 2012, pesquisa realizada 
pelo Instituto Sangari, em parceria com a Unesco, o 
Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, e reve-
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la que, enquanto a maioria dos homens morre priori-
tariamente por violência entre seus pares na rua, ao 
contrário, as mulheres sucumbem em seus próprios 
lares, vítima de quem na verdade deveria protegê-las.

Lamentavelmente, o Brasil ocupa a sétima posi-
ção no ranking mundial da violência contra o gênero 
feminino. Pelo menos, foi o resultado obtido por uma 
sondagem efetuada em 87 países pela Unesco. Aqui 
em nosso País, são 4,4 assassinatos em cada grupo 
de 100 mil mulheres. Um flagelo que nos deprime como 
sociedade e uma sombra que se lança sobre a decan-
tada índole pacífica de nossa comunidade.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já ocupei 
mais de uma vez esta tribuna para advertir nossas au-
toridades e a própria população brasileira sobre essa 
nódoa em nosso comportamento. Inclusive, apresentei 
projeto de lei, propondo a criação do Fundo de Amparo 
a Mulheres Agredidas, que estabelece auxílio pecu-
niário e treinamento profissional às mulheres vítimas 
de seus cônjuges que desejem refazer a vida familiar 
e afetiva longe dos abusos, da intolerância e da vio-
lência física e moral.

Atualmente, o projeto encontra-se na Comissão 
de Direitos Humanos do Senado, aguardando relator 
para encaminhamento da matéria. Conclamo meus 
Pares aqui para acelerar a tramitação desta proposta, 
no sentido de contribuirmos para a diminuição dessa 
verdadeira tragédia. Pois, cada vida economizada pela 
barbárie da violência contra a mulher, é um sopro de 
respeito e dignidade que revalida os padrões éticos de 
nossa sociedade como um todo.

Também gostaria de manifestar meus elogios à 
TV Globo pela forma madura, clara e responsável com 
que abordou um tema tão difícil e controverso. Tenho 
certeza de que a denúncia, alicerçada nos esclareci-
mento dos direitos da mulher, moverá nossa sociedade 
no sentido de banir a violência dos lares brasileiros.

Sendo assim, requeiro que sejam enviados vo-
tos de congratulações à direção da Rede Globo de 
Televisão, nas pessoas do Diretor da Central Globo 
de Jornalismo, Ali Kamel, e ao diretor de Produção do 
Fantástico, Luiz Nascimento, pela importância, atuali-
dade e coragem que marcaram a reportagem especial 
exibida no último domingo.

A imprensa, eu entendo, é o farol que nos indica 
os caminhos da liberdade, da responsabilidade e da 
unidade. Quando nos somamos em torno de campa-
nhas de alto valor moral, como a condenação da vio-
lência no cenário familiar, estamos ajudando a construir 
cidadania e prosperidade.

De maneira que, para ser rápido, entendo que 
esse meu projeto, sem sombra de dúvida, com muita 

humildade, é meritório diante dos espantosos números 
que têm sido registrados.

O país campeão na violência contra a mulher é a 
China; depois, o Peru; e já vem o Brasil hoje num alto 
nível. Para se ter um exemplo, nas capitais brasileiras, 
a violência atingiu um patamar de 27,6%. Se nós pe-
garmos o interior do Brasil e as capitais, o percentual 
chega a um patamar de 33%. São números alarmantes, 
e algo tem que ser feito na defesa da mulher. Muitas 
mulheres são dependentes e passam a ser reféns do 
seu esposo.

Por isso, a minha proposta nesse projeto busca 
efetivamente dar liberdade para que essa mulher tome 
um novo encaminhamento na sua vida. 

De maneira que eu quero aqui pedir, sobretudo ao 
ilustre Senador Paulo Paim, que é Presidente daquela 
Comissão, que nos ajude a apressar a aprovação des-
se projeto nosso que se encontra na CDH.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Com a palavra, o Senador Renan Calheiros, 
pela Liderança do PMDB.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores; Srªs Senadoras, 
o Estado de Alagoas comemora, neste ano de 2012, 
uma data muito significativa. Refiro-me, Srª Presidenta, 
aos 300 anos da Justiça alagoana. 

Contamos esse tricentenário a partir do efetivo 
exercício, em maio de 1712, do Primeiro Ouvidor-Ge-
ral, José da Cunha Soares, magistrado com formação 
jurídica na Faculdade de Leis de Coimbra que passou 
a administrar a vida judiciária na então comarca de 
Alagoas.

Parabenizo, portanto, todos que integram o va-
loroso Tribunal de Justiça de Alagoas, na figura do 
Desembargador Sebastião Costa Filho, que teve a 
iniciativa de instituir uma comissão para planejar, co-
ordenar e executar as comemorações desse impor-
tante tricentenário. Minhas saudações também ao Dr. 
Claudemiro Avelino, magistrado e historiador, que está 
presidindo a Comissão do Tricentenário do Tribunal de 
Justiça de Alagoas.

Srªs e Srs. Senadores, o Estado democrático de 
direito é o paradigma ao qual se filia a nossa Constitui-
ção da República. E a grande marca do Estado demo-
crático de direito, Srª Presidenta, é o dever institucional 
das esferas públicas e privadas de, verdadeiramente, 
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concretizar os direitos fundamentais e sociais asse-
gurados pela Constituição. Quando esses direitos, de 
alguma forma, são ameaçados ou lesados, tem sido 
o Judiciário, sempre o Judiciário, a principal instân-
cia garantidora e reparadora dos abusos praticados 
contra a cidadania. E o papel da Justiça, do Judiciário 
por assim dizer, ganha, justamente, maior destaque, 
ganha maior projeção, em áreas mais afetadas pela 
pobreza e pela desigualdade. Alagoas, que sabemos 
ainda enfrenta muitos desafios para superar mazelas 
sociais, tem no seu Poder Judiciário verdadeiramente 
uma instância de defesa dos interesses dos mais fra-
gilizados, dos mais pobres.

Aliás, Srs. Senadores, essa missão do Judiciário 
de Alagoas foi muito bem exposta, em 2011, no pro-
nunciamento de posse do Desembargador Sebastião 
Costa na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado. 

Faço questão de aqui trazer trecho desse seu 
pronunciamento. 

Dizia ele, naquela ocasião:

Os setores menos favorecidos de nos-
sa sociedade, cada vez mais conscientes de 
seus direitos e obrigações, voltam-se para o 
Judiciário com a esperança de obter decisões 
justas em prazo razoável. Esse é o seu direito. 
A nossa função é efetivá-lo [dizia o Presidente].

Os magistrados, em Alagoas, posso testemunhar, 
estão conscientes da importância dessa integração 
com a comunidade. E isso é fundamental. As pesso-
as precisam, de fato, conhecer qual o real papel do 
Poder Judiciário e lá buscar direitos que são negados 
em outras esferas.

Nesse contexto, são louváveis, em Alagoas, os 
programas que interiorizam a Justiça, que levam a 
Justiça aos bairros e às escolas. Tudo isso, Srª Presi-
denta, caminha para tornar o Judiciário alagoano um 
Judiciário cidadão.

A implementação de uma Justiça cidadã, célere 
e mais próxima das pessoas, é um projeto que me é 
muito caro, até porque, quando estive à frente do Mi-
nistério da Justiça, fiz disso uma das metas principais 
daquela Pasta.

Sou grato, portanto, ao Tribunal de Justiça de Ala-
goas, que, reconhecendo esse trabalho pelo aperfeiço-
amento do Judiciário, distinguiu-me com a Comenda 
Desembargador Moura Castro.

É importante ainda que apoiemos em Alagoas 
a criação de novos juizados especializados na violên-
cia contra a mulher e nas questões da infância e da 
juventude.

A violência contra a mulher foi um assunto, aliás, 
muito bem abordado há pouco pelo querido Senador 

Jayme Campos. O que nós continuamos a ver no Bra-
sil com relação às mulheres, com relação à violência 
doméstica, domiciliar, é algo que precisa, verdadeira-
mente, ser enfrentado com uma política, com deter-
minação, de modo a revertermos esses números, que 
são dramáticos no Brasil e que acabam deturpando, 
de todas as formas, a imagem do nosso País.

Esses segmentos aos quais me referi realmen-
te necessitam de maior proteção dos seus direitos, 
pela crescente, como eu dizia, exposição a abusos 
de toda ordem.

Não tenho dúvidas de que, quanto mais forte, 
quanto mais coerente, quanto mais diligente for a 
Justiça de Alagoas, mais capacidade terá o povo ala-
goano de conquistar direitos e, assim, obter melhores 
condições de vida digna.

Srªs e Srs. Senadores, no decorrer das come-
morações dos 300 anos da Justiça alagoana, teremos 
vários eventos que visam reavivar e preservar a me-
mória institucional do Judiciário alagoano.

Cito, portanto, o lançamento do selo comemorativo 
ao aniversário do tricentenário da chegada da Justiça 
em Alagoas. E aproveito a oportunidade também para 
parabenizar os Correios pela homenagem que pres-
tam à Justiça alagoana com este selo comemorativo.

É importante, ao encerrar, ainda mencionar a 
criação do Centro de Estudos e Pesquisas para Res-
gate e Preservação da Memória da Justiça de Alagoas.

E digo, Srª Presidenta, em nosso pronunciamento, 
que aqui, sinceramente, não vejo outro motivo senão o 
de reafirmar o profundo respeito que todos nós temos, 
que a Bancada de Alagoas tem e que ouso representar 
nesta oportunidade aqui na tribuna do Senado Federal, 
pelos 300 anos em que o Poder Judiciário do nosso 
Estado enfrentou grandes desafios e obteve importan-
tíssimas vitórias.

Era essa a comunicação que gostaria de fazer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Renan Calheiros, a Mesa se associa 
às homenagens ao Poder Judiciário de Alagoas, pelos 
300 anos que comemora como instituição relevante 
no processo democrático para o resgate dos direitos, 
sobretudo da cidadania, num Estado tão importante 
como é Alagoas.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Muito obrigado a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido o Senador Anibal Diniz para fazer uso 
da palavra como orador inscrito.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, 
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telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo 
a tribuna na tarde de hoje, para tornar público uma notí-
cia que consideramos muito interessante e que julgamos 
por bem partilhá-la com os nossos telespectadores que 
acompanham a TV Senado e, principalmente, para a 
população acriana, particularmente a população de Rio 
Branco, a capital do nosso Estado. É uma notícia que 
diz respeito à gestão pública, e que de certa forma ser-
ve de inspiração para muitas administrações, tanto das 
prefeituras quanto dos Estados da Federação Brasileira.

Pouco mais de seis meses antes de concluir o seu 
segundo mandato, o Prefeito de Rio Branco, o econo-
mista Raimundo Angelim, mais uma vez terá oportuni-
dade de ser recebido pela Presidenta Dilma Rousseff, 
provavelmente agora no final deste mês, para receber 
o prêmio ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio), instituído pela ONU (Organização das Nações 
Unidas), e que premia as políticas publicas voltadas 
para a contemplação das Oito Metas do Milênio.

O prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milê-
nio é uma parceria firmada entre o Governo Federal e 
a Organização das Nações Unidas, e foi instituído em 
2006. Este ano ele alcança a sua quarta edição, sendo 
que a primeira delas também contemplou a Prefeitura 
de Rio Branco.

As oito metas do milênio de que falo, são:

1 – Acabar com a fome e a miséria;
2 – Educação Básica de Qualidade para Todos;
3 – Igualdade Entre Sexos e Valorização da Mulher;
4 – Reduzir a Mortalidade Infantil;
5 – Melhorar a Saúde das Gestantes;
6 – Combater a AIDS, a Malária, e Outras Doenças;
7 – Qualidade de Vida e Respeito ao Meio Ambiente; e
8 – Todo o Mundo Trabalhando Pelo Desenvolvimento

A Prefeitura de Rio Branco, na pessoa do Prefeito 
Raimundo Angelim, e o Governo do Estado do Acre, 
que tem à frente o Governador Tião Viana, que tem 
tido igualmente o comando firme e eficiente de suas 
gestões, têm como plataforma de gestão o desenvol-
vimento econômico sustentável com profundas preo-
cupações sociais e ambientais.

Estava ouvindo há pouco o pronunciamento do 
nobre Senador de Mato Grosso, que falava a respei-
to do índice de violência crescente, assustador que 
atormenta milhares e milhares de mulheres brasilei-
ras, apesar da plena vigência da Lei Maria da Penha; 
ainda há muita violência praticada contra a mulher, e 
o pior, violência doméstica.

E nesse sentido, quando se fala dos objetivos do 
milênio, um deles é justamente o trabalho pelo equilí-
brio de gênero, do respeito às condições, às diferen-

ças, mais a necessidade de igualdade e de respeito 
às mulheres. 

E esse prêmio que a Prefeitura de Rio Branco re-
cebeu, nós vamos ver que tem uma forte componente 
de atenção especial à mulher no que diz respeito aos 
cursos preparatórios, à formação profissional e aos re-
sultados econômicos obtidos a partir dessa preparação. 

E em relação ao Governador Tião Viana, quero 
dar aqui um testemunho. Ele procurou preencher as 
funções que compõem a equipe de Governo, principal-
mente as do primeiro escalão, tendo como parâmetro 
a igualdade de gênero. Quando havia duas pessoas 
competentes, com as mesmas condições de ocupar 
a mesma função, ele fez sempre a opção pelo sexo 
feminino. 

Por exemplo, a chefe do gabinete civil do governo 
do Acre é uma mulher, a Drª Márcia Regina; a chefe do 
gabinete militar também é uma militar, a Coronel Mar-
garete; a gente vai ter a chefe do Detran no Acre que 
também é uma mulher. De tal maneira que o governo 
do Estado procurou valorizar sempre que possível a 
presença feminina nos setores de comando. 

E a Prefeitura de Rio Branco, que já foi anunciada 
como uma das premiadas por esse objetivo do milênio, 
objetivo de desenvolvimento do milênio está justamente 
entre as quatro ações que a Prefeitura desenvolveu, 
uma delas está diretamente voltada para o atendimento 
e uma política publica de valorização da mulher. 

Estes pressupostos de gestão formaram os pi-
lares que nortearam as gestões do ex-governador e 
hoje Senador desta Casa, Jorge Viana, logo a partir 
de seu primeiro mandato, em 1999, e que foram con-
tinuadas na gestão do ex-governador Binho Marques 
e também pelo atual Governador Tião Viana e que, 
da mesma forma, vem obtendo excelentes resultados.

Desde que assumiu o mandato, em 2004, o prefei-
to da nossa capital, Rio Branco, o economista Raimundo 
Angelim, já recebeu 14 outros prêmios semelhantes, 
concedidos por entidades governamentais e não gover-
namentais, que representam o reconhecimento pelos 
trabalhos realizados em diversos setores e que vão ao 
encontro das metas estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas e deverão ser cumpridas até 2025.

Esse mais novo prêmio de reconhecimento que 
o Prefeito Raimundo Angelim receberá daqui a alguns 
dias foi conquistado com muita luta e com a colabora-
ção de inúmeras outras pessoas, sem as quais nada 
disso seria possível. Além do próprio prefeito, seus au-
xiliares diretos e indiretos, os servidores municipais, e 
o reconhecimento público da população de Rio Branco.

É preciso ressaltar que, pela segunda vez, a 
Prefeitura de Rio Branco será premiada com o Prê-
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mio ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
–, porque desenvolve políticas públicas voltadas para 
alcançar a meta número um da ONU, que é a erradi-
cação da extrema pobreza e da fome.

A prática inscrita e selecionada da Prefeitura de 
Rio Branco foi a seguinte: “Organização Social: Uma 
Estratégia de Cooperação, Renda e Cidadania”. 

Essa prática contempla o Projeto Hortas Comu-
nitárias nos Vazios Urbanos, uma iniciativa da Coor-
denadoria Municipal de Economia Solidária e Feiras 
de Agricultura Familiar nos bairros, coordenadas pela 
Secretaria Municipal de Agricultura. 

Contempla também o Projeto Jardinagem Comu-
nitária, uma iniciativa da Coordenadoria Municipal da 
Mulher, que tem à frente a socióloga Rosali Scalabrin, 
a quem tive a honra de entregar, aqui nesta Casa, no 
mês de março, o prêmio Bertha Lutz pela sua contri-
buição para a ampliação dos direitos e do espaço da 
mulher na sociedade sob vários pontos de vista. O 
prêmio foi concedido também, com muita justiça, à 
Presidenta Dilma Rousseff, na mesma data.

Os projetos desenvolvidos pela prefeitura de Rio 
Branco e que resultaram na conquista desse impor-
tante reconhecimento concedido pela ONU beneficiam 
famílias que viviam em situação de vulnerabilidade so-
cial e mulheres vítimas de violência, totalizando 4.600 
mil pessoas.

Essa 4ª edição do Prêmio ODM Brasil recebeu 
1.638 práticas inscritas, sendo 720 práticas inscritas 
por organizações e 918 de prefeituras.

As 51 práticas finalistas receberam a visita in loco 
de um comitê técnico, integrado por representantes 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Iniciativa, pioneira no mundo, o ODM foi propos-
to pelo Governo Federal brasileiro em 2004 e conta 
com apoio do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), do Movimento Nacional 
Pela Cidadania e Solidariedade e de um conjunto de 
empresas e associações do setor privado.

A Coordenação-Geral do Prêmio é composta pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo 
Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade e 
pelo PNUD, representando a Organização das Nações 
Unidas. A coordenação técnica é de responsabilidade 
do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e 
da ENAP – Escola Nacional de Administração Pública.

O conjunto premiado de projetos da Prefeitura de 
Rio Branco gerou emprego, aumentou a renda familiar 
e melhorou a autoestima e a vida de dezenas de pes-
soas no Acre, particularmente na cidade de Rio Branco.

Os cursos dados pela equipe da Prefeitura foram 
o ponto de partida para a transformação para melhor 
da vida de muitos acreanos e acreanas.

Tive a honra de acompanhar de perto, anos atrás, 
o início de uma experiência fantástica de mulheres que 
foram à luta por meio do cultivo e da comercialização 
de plantas ornamentais e de flores.

Os cursos dados pela Prefeitura foram o ponto de 
partida para a transformação dessas pessoas. 

E, hoje, me sinto feliz em constatar o reconheci-
mento nacional dessa importante iniciativa, que con-
tribuiu para a luta contra a desigualdade social.

Conheci mulheres que transformaram o quintal 
de suas casas em viveiros de flores e algumas plan-
tas ornamentais. 

Eram pessoas que, dois anos antes, dependiam 
do benefício do Programa Bolsa Família para sobre-
viver, mas tiveram sua receita multiplicada ao parti-
ciparem dos cursos de jardinagem promovidos pela 
Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Rio Branco.

Inicialmente, eram 41 pessoas que receberam o 
treinamento da prefeitura. Dessas 41 pessoas, 21 mu-
lheres aderiram à proposta e formaram quatro grupos 
para a produção de viveiros comunitários.

O resultado veio em forma de aumento de renda 
para as famílias envolvidas, uma renda sustentável e 
ambientalmente correta. Até as ervas daninhas capi-
nadas nos viveiros eram e são amontoadas e transfor-
madas em adubo, ao contrário da prática tradicional da 
queima, que transforma o mato em cinzas.

O acompanhamento da Coordenadoria da Mulher 
contribuiu para elevar a autoestima daquelas pessoas 
que não acreditavam em seu potencial.

O projeto de jardinagem da Prefeitura foi uma ex-
tensão da proposta de fortalecimento das experiências 
comunitárias do governo do Estado, que teve um gran-
de incentivo no governo Binho Marques, que sempre 
defendeu a idéia de que a comunidade fortalecida, a 
comunidade empoderada cria em torno de si um ca-
pital social que dá muito mais força para enfrentar as 
dificuldades. É o caso dessas mulheres que foram or-
ganizadas nessas associações de floristas, mulheres 
que produziam, plantavam, colhiam e comercializavam 
as suas flores, e continuam fazendo essa atividade nas 
feiras de Rio Branco.

Portanto, registro meus cumprimentos ao gover-
no do Estado, tanto ao ex-governador Binho Marques 
quanto ao Governador Tião Viana, e particularmente ao 
Prefeito Raimundo Angelim, que teve a sensibilidade 
de colocar a sua Prefeitura a serviço da comunidade, 
principalmente daquelas pessoas vítimas de violência 



17494 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

e em situação de desagregação familiar. Essas pesso-
as receberam curso profissionalizante, aprenderam a 
arte da jardinagem e, a partir daí, transformaram sua 
vida: conseguiram desenvolver atividades econômicas 
e se incluíram economicamente. Muitas mulheres que 
estavam, há dois anos, dependentes dos programas 
sociais do Bolsa Família, passaram a conquistar sua 
autonomia e deixaram para trás a história de depen-
dência do Bolsa Família. Tivemos situação em que elas 
venderam suas casas situadas em um bairro mais ur-
banizado para comprar um terreno fora da cidade, um 
terreno maior, para poder produzir mais flores e ampliar 
o seu negócio. Tivemos casos, inclusive, de maridos 
que ajudavam as mulheres apenas nas horas vagas e 
abdicaram do seu trabalho para se incorporar ao, di-
gamos assim, processo produtivo das flores, porque 
elas precisavam de braços fortes também para carre-
gar terra, adubo e ajudar a preparar o solo. 

Dessa maneira, foi uma experiência muito inte-
ressante, no sentido de fortalecer a estrutura familiar 
e melhorar a condição de vida dessas famílias.

Exatamente por isso, quero cumprimentar a Pre-
feitura de Rio Branco por esse prêmio, concedido tanto 
em função do programa de jardinagem, que mobili-
zou essas vinte e uma mulheres produtoras de flores, 
quanto em relação aos demais programas, voltados 
à economia solidária, como o programa de feiras da 
cidade e também as outras atividades. A prefeitura 
tomou, digamos assim, a linha de frente mesmo, no 
sentido de organizar as pessoas, desenvolver a política 
e, depois, ter o cuidado de inscrever essas atividades, 
essas práticas, no prêmio Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milênio. Isso exatamente para mostrar que são 
práticas comuns a todos. 

Todas as prefeituras, todas as organizações so-
ciais que procuram um experimento para se inspirar, 
para desenvolver uma atividade, têm pleno acesso a 
essas práticas, porque elas são comuns. São políticas 
públicas que foram desenvolvidas e são disponibiliza-
das. Todo o conhecimento acumulado a respeito dessas 
experiências está disponibilizado no site da Prefeitura 
de Rio Branco.

Vale as pessoas, as instituições, as prefeituras 
e as organizações da sociedade civil também conhe-
cerem essas experiências, para que possam replicar. 
O importante é, quanto mais replicarmos essas expe-
riências bem-sucedidas, mais a gente vai ter famílias 
estabilizadas, com melhor renda e com mais estabili-
dade emocional, sem tanta violência. Muitas vezes, a 
violência é fruto de falta de perspectiva, que gera uma 
crise existencial, quase que permanente, em alguns 

lares. E aí, quando se tem atividade, quando se tem 
trabalho, quando se tem perspectiva, o ânimo vem e 
as pessoas enxergam novos horizontes e passam a 
apostar nessas possibilidades

Portanto, registro meus cumprimentos ao Prefeito 
Raimundo Angelim e a toda a sua equipe, à socióloga 
Roseli Scalabrin, que recebeu, aqui neste plenário, o 
Prêmio Bertha Lutz, por mais esse reconhecimento 
nacional do seu trabalho. Esse é o verdadeiro trabalho 
de planejamento e parceria. 

Ao mesmo tempo em que realizaram grandes 
obras de infraestrutura para toda a sociedade, a Pre-
feitura de Rio Branco e o Governo do Estado apoiam 
pequenas iniciativas comunitárias, que contribuem para 
a redução da pobreza e a conquista de melhor quali-
dade de vida para pessoas mais humildes.

Esse é o registro final que faço. 
Às vezes, os governos pensam que as obras a 

serem perseguidas são só as obras de impacto, e as 
obras de impacto têm uma grande importância para 
gerar emprego, para mudar o perfil de uma cidade, para 
resolver ou ajudar a resolver o problema de mobilidade 
urbana. Mas, às vezes, há outras pequenas obras, com 
pequenos investimentos, que dão grandes resultados 
na vida das pessoas. É o caso dessas experiências, 
desenvolvidas pela prefeitura, que dependeram de um 
investimento mínimo, mas de muito tempo de organi-
zação, de treinamento, de reflexão, de partilha, de en-
tendimento de mundo mesmo com as pessoas e que 
resultaram nessa experiência vitoriosa e reconhecida 
da Prefeitura de Rio Branco.

Então, meus cumprimentos.
Peço, Senadora Ana Amélia, que esse pronun-

ciamento seja registrado na íntegra.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Na forma regimental, Senador Aníbal Diniz, será 
atendida a sua solicitação.

Reafirmo também a convicção de que todas as 
iniciativas como essas são relevantes e importantes. 
Uma, para a inclusão da mulher no processo de de-
senvolvimento social e econômico, e também para 
livrá-la dessa violência, que é uma chaga que temos 
de, aos poucos, ir cicatrizando o mais breve possível.

Cumprimento o Senador Aníbal Diniz.
Eu gostaria de aproveitar para registrar a presen-

ça, no plenário desta Casa, do Prof. Ernani Pimentel, 
um dos maiores especialistas em Língua Portuguesa 
e, também, líder e inspirador do Movimento Acordar 
Melhor.

As boas-vindas ao Sr. Prof. Ernani Pimentel.
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Convido, para falar, o Senador Delcídio do Amaral, 
pela Liderança do Bloco de apoio ao Governo.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho aqui hoje, mi-
nha querida Senadora Ana Amélia, para abordar um 
tema sobre o qual nós estamos discutindo e falando 
já há muito tempo, principalmente na Comissão de 
Infraestrutura, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que é a questão da matriz energética brasileira 
e, evidentemente, também o processo de renovação 
das concessões.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acompa-
nhei um congresso, ou um seminário, talvez, ocorrido 
nesta semana, em São Paulo, sobre o modelo ener-
gético brasileiro, sobre a matriz energética brasileira, 
e eu queria fazer algumas ponderações em função 
daquilo que li e ouvi. 

Primeiro, fico muito preocupado quando eu vejo 
leilões de energia A-5 serem ganhos por projetos eó-
licos, projetos esses que têm um prazo de maturação 
muito menor. O A-5 tem um perfil alinhado com usinas 
hidroelétricas, que têm mais ou menos esse tempo de 
construção e de entrada em operação.

Vejo com preocupação, ou com um certo ceticis-
mo, Srª Presidente, a opção pelas usinas a fio d’água. 
O Brasil deixou de fazer usinas hidroelétricas com 
reservatórios de acumulação. Todas as usinas, hoje, 
operam a fio d”água, ou seja, as máquinas turbinam o 
que a vazão do rio proporciona. Nós não acumulamos 
mais água nos reservatórios para utilizar essa reserva 
quando for necessário, quando vier a estiagem ou a 
baixa hidrologia dos rios. E esse é um debate que nós 
precisamos fazer, Srª Presidenta.

Os grandes projetos hidroelétricos brasileiros, a 
saber, Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, todos esses 
projetos são projetos a fio d’água. Portanto, turbinam 
o que a água do rio traz ou proporciona, turbinam a 
vazão que efetivamente passa pelo rio. Belo Monte é 
uma usina de 11 mil megawatts, mas a potência firme 
é de 4.600 megawatts, aproximadamente.

Nada contra o projeto da usina, muito pelo con-
trário, porque é um projeto essencial para o País, mas 
nós temos que retomar essa discussão no que se re-
fere a usinas com bacia de acumulação.

Esse é um debate absolutamente necessário, por-
que eu vejo a energia eólica como a solução. A Europa 
tem vários projetos eólicos. A Alemanha tem mais de 
20 mil megawatts instalados de energia eólica; a Es-
panha 11 mil; os países escandinavos têm uma gran-
de experiência também; a China entra intensamente 

em projetos eólicos. Só que, Senadoras e Senadores, 
não sei como vamos otimizar a energia eólica com a 
hidrelétrica se não temos bacia de acumulação. Então, 
é um discurso bonito, um discurso chique, de energias 
absolutamente limpas – o que concordo –, mas, sob o 
ponto de vista da otimização energética, não sei qual 
vai ser o resultado. Para mim é zero. O discurso que 
sempre foi adotado é que quando a hidrologia cai, o 
vento é forte; quando o vento é pouco, a hidrologia é 
grande. Se não há reservatório de acumulação, como é 
que nos vamos otimizar o sistema interligado brasileiro? 

Portanto, esse é um debate que precisamos fa-
zer. Esse é um debate que a empresa de planejamento 
energético e de estudos energéticos precisa, efetiva-
mente, elaborar, trabalhar, aprofundar.

Vemos a energia solar. Ótimo, excelente! Não 
tem em escala ainda. A própria Presidenta Dilma disse 
isso alguns dias atrás, algumas semanas atrás. É uma 
energia que virá? Claro, como a eólica também. Há 
muito tempo, os custos da energia eólica eram muito 
elevados. À medida que nós ganhamos escala, somos 
mais competitivos, mas a energia solar tem um longo 
caminho, ainda, a enfrentar no sentido de ganhar es-
cala, no sentido de ganhar em tecnologia. Como todas 
as outras formas novas de geração de energia limpa 
também efetivamente enfrentarão. 

Por que estou falando tudo isso, minha cara Se-
nadora Ana Amélia, Presidente? Porque não estou 
vendo alternativa. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, 
nós precisamos despachar usinas termelétricas. Isso é 
inexorável dentro desse quadro que hoje nós vivencia-
mos. Talvez a alternativa do gás natural seja a melhor. 
O gás natural, sob o ponto de vista ambiental, é uma 
fonte energética muito mais palatável. Talvez fosse a 
transição da energia suja para a energia limpa. Se é 
que podemos falar em energia suja, quando nós temos 
tecnologia – vou abordar isso aí também.

Mas nós temos também o carvão lá do Estado de 
V. Exª, o carvão de Santa Catarina. Será que o carvão 
tem que ser afastado definitivamente da matriz ener-
gética brasileira? E aí vejo um discurso assim: “Não, é 
uma energia suja. O Brasil, com suas usinas a carvão, 
está contribuindo para o efeito estufa”. 

Senadora Ana Amélia, a China está colocando 60 
mil megawatts a carvão, e somos nós os responsáveis 
pelo aquecimento global? Tenha paciência! É um dis-
curso fácil demais. E nós temos que abordar isso com 
extremo rigor. E, hoje, o carvão já tem tecnologias que, 
efetivamente, geram subprodutos que não causam os 
impactos que as velhas usinas a carvão produzem: é 
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precipitador eletrostático, é leito fluidizado, é dessul-
furizador – tantas formas que já foram encontradas! 

Eu vi usinas a carvão na Europa – e o carvão é 
o principal item da matriz energética mundial – dentro 
de capitais, mas com tecnologia, portanto, impactando 
muito pouco o meio ambiente.

Então, nós temos que fazer essa discussão sim, 
e temos que ter ousadia e coragem para fazer esse 
debate, para fazer essa discussão.

Como também eu vi que, em princípio, estão 
afastadas soluções nucleares para o País. Aí vem, 
novamente, a história de Fukushima. Fukushima con-
denou os programas nucleares mundiais.

A França, minha querida Presidenta Ana Amélia, 
tem mais de 80% da sua geração com base nuclear. 
Aí os países vizinhos dizem assim: vamos extinguir a 
energia nuclear. Só que eles consomem exatamente a 
energia que é gerada na França por usinas nucleares.

Então, é um discurso do tipo “faça o que eu digo, 
mas não faça o que eu faço”.

A Alemanha, agora, diz que em 2020 vai acabar 
com as usinas nucleares. Eu quero acompanhar isso 
de perto, para ver se isso efetivamente vai acontecer.

Quero também registrar aqui: as usinas nucleares 
têm problemas? Têm, principalmente do rejeito. Exis-
tem formas de armazenar esses rejeitos, mas ainda 
precisamos evoluir bastante. De certa maneira, a me-
todologia adotada não tem trazido grandes problemas, 
especialmente para os países como a França, que tem 
uma produção de energia nuclear intensa. Mas, sob 
o ponto de vista ambiental, as usinas nucleares não 
trazem qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de 
problema.

Aí citam, Presidente, a usina de Fukushima. Eu 
só quero fazer aqui um registro. A usina de Fukushima, 
as usinas nucleares, o mundo nuclear, eles sorteiam 
usinas que são inspecionadas anualmente. Fukushi-
ma já tinha sido revisitada muitas vezes. Fukushima 
já tinha sido condenada pelos peritos. Portanto, foi 
uma decisão da Tokyo Electric não paralisar a usina 
de Fukushima – decisão da companhia.

E aí a gente olha: o que aconteceu com a usina 
de Fukushima, além do que os peritos já indicavam? 
Faltou o quê? Serviço auxiliar para usina. Portanto, as 
bombas não funcionaram. E, não funcionando as bom-
bas, houve um superaquecimento do núcleo do reator.

Minha cara Presidente, Senadora Ana Amélia, 
hoje as usinas modernas não têm nem mais resfria-
mento por água pressurizada. É por convecção natural. 
Portanto, é um grande avanço, fruto de muitas expe-
riências que já foram verificadas ao longo do tempo.

E as usinas nucleares mesmo que estamos ope-
rando hoje, Angra I e Angra II, foi uma equipe do Senado 
analisar, vistoriá-las, depois do acidente de Fukushima. 
Angra I tinha um grande problema: gerador de vapor, 
que já foi substituído. E lá é tecnologia Westinghou-
se. E há a tecnologia KVU em Angra II, que tem um 
desempenho excepcional. Inclusive, tem alternativas 
de serviços auxiliares bastante compatíveis para não 
repetir o que aconteceu em Fukushima.

Portanto, nós precisamos olhar isso também, não 
ter medo de trazer para o debate a energia termelétri-
ca, a gás natural, a carvão com tecnologia, nuclear, e 
assim por diante, porque se ficar esse modelo de usina 
fio d’água alguém tem que trazer segurança energética, 
e quem traz segurança energética, que me desculpem, 
é a geração termoelétrica. 

Portanto, este debate nós precisamos fazer aqui, 
porque preocupa muito a situação atual, este quadro 
que se desenha. Quando a gente vê leilão de A-5 
com energia eólica, como eu citei aqui logo no início 
do discurso, alguma coisa está estranha nesse qua-
dro energético brasileiro. Então, nós precisamos fazer 
esse debate. E esse debate está alinhado também, 
minha cara Presidente Senadora Ana Amélia, com a 
renovação das concessões. 

O Congresso e o Senado especificamente têm 
insistido muito nesse debate da renovação de conces-
sões. Mas, o mutismo é ensurdecedor com relação à 
renovação das concessões. É ensurdecedor o mutismo!

Tive acesso a alguns estudos que, sem dúvida 
nenhuma, levam em consideração a amortização das 
usinas, das linhas, dos sistemas de distribuição. O curio-
so é o seguinte: mesmo com esses 20 mil megawatts, 
começando essas usinas com as suas concessões 
renovadas a operarem apenas na base do custo de 
operação e manutenção, o impacto lá para o consu-
midor final é reduzido 3%, talvez 4%. Ou seja, há uma 
expectativa grande de redução do custo da energia, 
mas, com a renovação das concessões, o impacto é 
pequenino, absolutamente desprezível.

E porque, Presidente Senadora Ana Amélia, isso 
acontece? Porque a nossa energia tem muitos encar-
gos e muitos tributos. Então, eu acho que esta discus-
são vem num momento especialíssimo. E nós temos 
que reavaliar a cobrança de PIS/Cofins, cobrança de 
RGR (Reserva Global de Reversão) porque, a partir 
do momento em que estou renovando a concessão, 
mesmo que seja 20 mil megawatts, a RGR perde a 
razão de ser.

Portanto, em vez de nós mexermos no fluxo de 
caixa das empresas, porque elas vão ficar prejudica-
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das nos seus investimentos, vamos ver os encargos, 
vamos aproveitar e fazer o serviço completo. Vamos 
olhar os encargos, vamos olhar os tributos, para que, 
efetivamente... Nós já avançamos tanto... Aí a Presi-
denta Dilma, a queda dos juros dos bancos, os juros 
dos cartões, avanços a que muitas pessoas duvidavam 
que nós chegássemos. Agora essa regra da poupan-
ça, mais do que nunca preservando quem já aplicou 
esses seus recursos na poupança, estabelecendo lá 
os 8,5% da taxa Selic, liberando o Banco Central para 
mexer na taxa de juros, criando novas regras para os 
novos depositantes, fazendo, portanto, uma coisa que 
a população, como um todo, entendeu e compreendeu 
muito bem, principalmente tratando de um item tão im-
portante na vida dos brasileiros e das brasileiras, que 
é a questão da poupança. 

A Presidenta Dilma – não tenho dúvida nenhu-
ma – vai ousar nesse quesito, porque nós precisamos 
ter energia barata.

Agora, recentemente, nós aprovamos o Projeto 
de Resolução nº 72, polêmico, de cujos debates V. Exª 
participou, sempre de uma maneira muito qualificada. 
O que isso representou para a indústria brasileira? 
Foi um grande avanço, apesar das dificuldades que 
entendo que alguns Estados, sem dúvida nenhuma, 
enfrentarão.

Nós estamos debatendo o e-commerce. São mais 
receitas para os Estados. Nós estamos discutindo aí a 
dívida dos Estados. Será que não vale a pena também 
ousar na questão da energia?

Eu vejo, Senadora Ana Amélia, minha Presiden-
te, eu vejo consumidores eletrointensivos ameaçando 
paralisar suas atividades pelo custo da energia. Nós 
não podemos desprezar esses investimentos que foram 
conseguidos a duras penas, com investidores sérios, 
investidores que são players internacionais, que são 
competitivos, que geram emprego, que são referência 
sob o ponto de vista de gestão corporativa, de segu-
rança do trabalho, de medicina do trabalho. 

Nós precisamos ousar, mas sem prejudicar o flu-
xo de caixa das empresas dos setores que precisam 
investir. O ponto crucial – estou convencido disto –, não 
é o custo de operação e manutenção que vai bancar 
a redução da energia na ponta; são os tributos e os 
encargos. E nós precisamos encarar, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, esse desafio. 

Nós, que já estamos fazendo tantas coisas dife-
renciadas, acho que agora é a energia.

E nós esperamos, Senadora Ana Amélia, que, 
no segundo semestre, mesmo atípico, porque temos 
eleições, esse projeto seja encaminhado para um de-

bate amplo aqui, porque, talvez, esse é um dos pontos 
cruciais para trazer competitividade para o País, com-
petitividade. Nós não podemos administrar um setor 
com impostos em cascata nem podemos dizer que, 
exatamente por causa desses impostos e por esses 
encargos, a energia do Brasil é muito cara. Não. Nós 
temos excelentes projetos de geração de energia, mas, 
hoje, quase que 48% ou 50% são encargos e impostos. 
Como vamos ter energia competitiva?

Sei que a Presidente Dilma está preocupada 
com a competitividade da nossa indústria. Existe um 
grupo de trabalho, inclusive, comandado pelo Sr. Jorge 
Gerdau Johannpeter, que está estudando isso, porque 
precisamos ter um modelo competitivo de industriali-
zação para o Brasil. O Brasil tem qualidade, tem reais 
condições de consolidar uma indústria forte, muito pre-
judicada por uma série de circunstâncias, fruto desse 
momento que o mundo vive também, mas o Governo 
se apresenta de maneira muito lúcida, muito compe-
tente para, efetivamente, preservar essa conquistas 
todas que tivemos.

Portanto, acredito que o próximo desafio é a 
energia, é a redução do custo da energia. E não pode-
mos perder, Presidente, Senadora Ana Amélia, essa 
oportunidade. É uma oportunidade ímpar dentro de 
um contexto, de uma série de temas que eram ver-
dadeiros dogmas: Resolução 72 era um dogma; juro 
de banco, dogma; caderneta de poupança, dogma. 
Nós estamos quebrando, gradativamente, os grandes 
dogmas. Comércio eletrônico, outro dogma. Dois, três 
Estados brasileiros recolhiam o ICMS da venda, e os 
outros ficavam a ver navios.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – (Fora do microfone.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Pré-sal. A Senadora Ana Amélia está me ajudando, 
cada vez mais aqui, em todos esses dogmas e para-
digmas que estamos quebrando.

Então, é um Brasil que muda, e muda para se 
consolidar como um dos países mais importantes no 
concerto das nações.

Mas nós temos que ter coragem de enfrentar esse 
que é um debate sadio, que é um debate no sentido 
de garantir uma vida melhor, um grande futuro para o 
nosso País. Então, é todo um processo de construção.

Vem aí a energia. E nós não podemos perder 
essa oportunidade.

Em dívida dos Estados e Municípios, Senadora 
Ana Amélia, ninguém falava. Pelo amor de Deus! Não 
se podia falar. Ninguém podia conversar sobre isso. 
Era um pecado mortal. 
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Nós estamos trazendo para a Comissão de Assun-
tos Econômicos – falei com o Senador Walter Pinheiro 
hoje e com o Senador Eduardo Braga – este debate 
agora: percentual da receita para sobrar dinheiro para 
os Estados investirem e ajudarem os Municípios tam-
bém em saúde e educação. E há a correção da dívida, 
ou seja, nós estamos fazendo uma mudança gradativa, 
em etapas. Mas isso efetivamente está acontecendo. 

Nós não podemos perder essa oportunidade da 
energia. E é importante também...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Minha cara Presidente Senadora Ana Amélia, peço 
um pouquinho de paciência, pois já vou concluir.

Um outro tema é o código mineral, também de um 
mutismo ensurdecedor. E eu acho que nós temos que 
avançar. Temos que avançar na questão dos royalties 
de mineração e nesta palavra mágica: Cfem. As mine-
radoras tremem quando a gente toca nesse assunto. 
Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto: será que o DNPM não precisa 
ser uma agência reguladora mesmo, e não um depar-
tamento? Porque, efetivamente, o setor mineral cresce, 
e é inacreditável esse número. Se a gente considerar a 
área do Brasil, os 8,5 milhões de km2, veremos que o 
que há de mineração hoje é menos de 0,5%, mesmo 
com as riquezas minerais que o Brasil tem e com a 
possibilidade de agregação de valor a elas. 

Então, nós temos três pontos: o marco regulatório, 
a Cfem e a agência reguladora, o DNPM, se transfor-
mando numa agência.

É importante, minha cara Senadora Ana Amélia, 
Senadores e Senadoras, ajustar no marco regulatório 
um período mesmo de lavra, de concessão, e não dei-
xar concessões ad aeternum. No Brasil, tem pessoa 
física com mais de mil concessões. Existem pessoas 
físicas com mais de mil concessões! E está tudo enga-
vetado, esperando uma oportunidade. Está todo mundo 
sentado em cima, esperando uma oportunidade para 
fazer um bom negócio.

Então, é estabelecer um período de concessões, 
eventualmente renováveis. Depois, fim de papo. E, se 
não tiver um projeto bem definido, perde a concessão.

São temas que estão vindo em parcelas, em eta-
pas, mas são essenciais para o Brasil.

É por isso, minha querida Presidente, Senadora 
Ana Amélia, que eu venho hoje a este Plenário para 
colocar essas ideias que entendo como fundamen-
tais para, acima de tudo, gerar emprego, tecnologia, 
viabilizar os investimentos de que o Brasil precisa na 

educação, na qualificação de mão de obra, na saúde, 
na segurança pública, na logística, tudo isso levando 
ao maior desafio que um país pode ter: a cidadania.

Portanto, nós temos uma grande pauta para dis-
cutir aqui no Senado Federal.

Muita gente acha, Senadora Ana Amélia: “Vem 
CPI, o Congresso para”.

Muito pelo contrário. O Congresso vai discutir te-
mas que são absolutamente relevantes para a nossa 
população, para a nossa gente. E, sem dúvida alguma, 
as comissões e o próprio Plenário serão palcos desses 
debates que estão no coração e na mente de todos nós. 
Se planejadamente, erraticamente ou não, isso não in-
teressa. Eu sei que esses assuntos estão começando 
a se tornar parte do nosso cotidiano. E, quando isso 
começa a ser repetido como um mantra, quando isso 
começa a ser entendido por todos os nossos Pares, 
nós estamos numa situação madura o suficiente para 
efetivamente implementar essas grandes mudanças.

Por isso, minha querida Presidente, Senadora Ana 
Amélia, quero agradecer a paciência e a tolerância de 
V. Exª pelo tempo que já falei aqui, mas não poderia 
perder esta oportunidade de falar sobre alguns desses 
temas sobre os quais V. Exª também tem domínio ab-
soluto, dos quais tem participado intensivamente. Essa 
janela de oportunidade nós não podemos perder, sob 
o risco de não fazermos com que o Brasil se projete 
como todos nós esperamos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Senador Delcídio do Amaral, V. Exª estava 
concluindo o seu pronunciamento, mas eu não posso 
deixar de dizer que, na minha terra, há um ditado que 
está bem adequado ao que V. Exª acaba de dizer: “o 
cavalo está passando encilhado, e, se não montarmos, 
estaremos perdendo a oportunidade de ouro”.

V. Exª falou com a propriedade de um professor. 
Eu aprendi muito com tudo que disse. A energia é um 
dos insumos mais importantes e, em alguns setores 
da indústria brasileira, tem um peso significativo no 
custo de produção, no custo final, na siderurgia, por 
exemplo, e em tantos outros.

Nesse aspecto, quando falamos aqui, todas as 
semanas, sobre a desindustrialização, um dos proble-
mas está no custo da energia, que reduz a competiti-
vidade, comparativamente.

Amanhã, estarei em Uruguaiana, Senador Delcí-
dio – noto que V. Exª já sabe. V. Exª falou da questão 
da termelétrica a gás natural. Em Uruguaiana, temos 
um elefante branco dependendo de um gás natural que 
veio em pequena quantidade e depois parou.
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O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Da Argentina.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não podemos viver nessa insegurança, jurídica 
até, na produção de insumos. Aconteceu problema 
parecido na Bolívia – que depois foi consertado diplo-
maticamente com a Petrobras –, o caso do famoso e 
importante gasoduto de seu Estado.

V. Exª conhece muito a questão energética. Para 
mim, foi muito cara a sua abordagem sobre a ques-
tão do carvão mineral, que é fundamental no Sul do 
País, pois o Estado possui tecnologia e pode utilizá-la, 
como disse V. Exª. Mas o mais importante é diversificar 
a matriz energética brasileira, porque já tivemos um 
apagão. E, quanto ao que V. Exª levanta, se o dever 
de casa não for feito, poderemos, em prazo não muito 
longo, correr um novo risco de insuficiência energética.

Então, todas as alternativas são necessárias, 
como também quebrar os preconceitos, como disse 
V. Exª, quanto à energia nuclear, hidrelétrica e terme-
létrica, com o carvão mineral.

No meu Estado também existe um passivo am-
biental que poderia já estar sendo resolvido com a 
queima da casca de arroz, por exemplo, para produção 
de energia. Algumas unidades industriais resolvem o 
passivo ambiental, mas ainda têm de realizar o abas-
tecimento de energia. Há um excedente que pode ser 
jogado na rede para baratear a produção, mas o cus-
to, aquilo que é cobrado de imposto, nesse processo 
entre a unidade e a rede, tira a competitividade, tira 
o interesse econômico de realizar esse fornecimento. 
Então, imagine V. Exª o que poderia ser feito também 
nesse aspecto, do ponto de vista ambiental e do au-
mento de uma nova fonte de produção de energia. Po-
deríamos juntar as zonas de produção – nesse caso 
de arroz, por exemplo, utilizando-se a casca de arroz; 
ou, em outras culturas, utilizando-se outras fontes de 
insumo –, para queima, para criar-se uma energia lim-
pa e também aumentar a oferta de energia.

Fico muito feliz e conte com o meu apoio nesse 
processo, Senador Delcídio do Amaral.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – 
MS) – Srª Presidente, eu só queria, até pegando uma 
carona nas observações de V. Exª, registrar, só para 
resumir, já que V. Exª citou a questão da geração de 
energia usando casca de arroz, que nós temos hoje 
um potencial gigantesco na geração de energia a par-
tir da biomassa, que é esse caso, como é o caso do 
bagaço de cana, que, inclusive, dá uma viabilidade 
técnica e econômica ainda maior para as nossas usi-
nas e para o negócio de produção de açúcar é álcool. 

E essas usinas trazem um conceito importante de ge-
ração distribuída e de sequestro de carbono. E ainda 
mais: quando nós temos pequenas usinas distribuídas 
no sistema, o sistema como um todo ganha com isso, 
porque o sistema alivia.

Então, nós temos uma segurança energética, 
uma qualidade no suprimento de energia muito maior, 
sem falar – e não as citei aqui Srª Presidente – das 
PCHs, um programa maravilhoso que foi implementa-
do: usinas que, em um ano e meio, dois anos, entram 
em operação com impactos ambientais mínimos e in-
troduzindo esse conceito de geração distribuída, muito 
importante para atender ao sistema interligado como 
um todo. Nós não nos podemos nos esquecer disso!

Outro ponto – e agora para finalizar: o mercado 
livre de energia. Presidente, Senadora Ana Amélia, 
nós precisamos – existem vários projetos que estão 
tramitando aqui, no Senado – abaixar, colocar o con-
sumidor livre até um megawatt para dar versatilidade 
aos consumidores, para colocar essa energia dispo-
nível que eventualmente sobre, porque isso traz com-
petitividade e um sistema muito mais saudável sob o 
ponto de vista de prática de tarifas adequadas e, ao 
mesmo tempo, de incentivo a quem quer investir no 
Brasil e quem quer investir num setor que é crucial, 
como V. Exª disse, para o desenvolvimento do Brasil 
que é o setor de energia.

Portanto, quero agradecer os apartes, minha 
cara Presidente, Senadora Ana Amélia, e dizer que 
nós temos muito trabalho pela frente e, sem dúvida 
nenhuma, nós estaremos juntos nesse grande desafio.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigada, Senador Delcídio do Amaral, pela 
brilhante exposição de um tema que é um desafio para 
todos os Senadores.

Queria aproveitar para, registrando a presença 
neste plenário, saudar e dar as boas-vindas ao Dire-
tor da Federação Nacional dos Jornalistas, meu cole-
ga José Carlos Torves, lembrando que aqui, ontem, 
a meu pedido, foi feita a leitura de um requerimento 
para antecipar o calendário de votação da PEC sobre 
o diploma dos jornalistas.

Então, as nossas boas-vindas.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 420, DE 2012 
(Da Comissão de Relações Exteriores 

e Defesa Nacional)

Requeiro, com amparo no art. 335, incisos II e III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, o sobresta-
mento do estudo do Projeto de Decreto Legislativo 
(PDL) nº 60, de 2012, que aprova o texto do Acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Dominicana sobre Coopera-
ção em Matéria de Defesa, assinado em Brasília, em 
2 de fevereiro de 2010, a fim de que o Presidente do 
Senado Federal oficie a Excelentíssima Senhora Pre-
sidente da República sobre a necessidade de adequar 
o referido Acordo à Lei nº 12.527, de 2011, que regula 
o acesso a informações.

Justificação

O Acordo entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República Dominicana 
sobre Cooperação em Matéria de Defesa, assinado 
em Brasília, em 2 de fevereiro de 2010, foi negocia-
do e assinado antes do advento da Lei nº 12.527, de 
2011, que regula o acesso a informações. Portanto, 
não poderiam seus redatores ter vaticinado possíveis 
incongruências com legislação interna brasileira.

Ocorre que a nova lei conflita com o menciona-
do acordo, entre outras questões, por ter suprimido o 
grau de sigilo confidencial dos documentos, enquanto 
o texto internacional o prevê expressamente no seu art. 
6º, § 2º, alínea d. Essa equivalência não existirá mais 
quanto ao grau confidencial. O Brasil não produzirá 
mais esse tipo de documento. Igualmente, os tratados 
devem relevar certas normas da lei de acesso à infor-
mação, como a disposição geral ínsita no seu art. 21 e 
parágrafo único, sobre tutela judicial ou administrativa 
de direitos fundamentais.

Todavia, as disposições existentes no tratado 
sobre informações sigilosas são consideradas como 

provisórias. Dispõe o art. 6º, §1º, que a “proteção da 
informação classificada que venha a ser intercambiada 
ou gerada no âmbito deste Acordo será regulada en-
tre as Partes por meio de um acordo para a proteção 
da informação sigilosa”. Portanto, devemos esperar a 
feitura deste acordo, em consonância com a nova le-
gislação brasileira, para aprovar o texto base.

Ademais, importa ressaltar que a presente Comis-
são de Relações Exteriores teve o cuidado de indagar 
a nosso chanceler sobre seu posicionamento a respei-
to. A resposta que nos chegou, no dia 13 de março de 
2012, abalizada pela Consultoria Jurídica do Ministério 
das Relações Exteriores, reforça nosso entendimento, 
conforme transcrição abaixo do parecer desse órgão:

“32. Em relação aos Tratados que ainda 
não estão em vigor, recomenda-se que se-
jam renegociados para refletir o novo regime 
de proteção à informação previsto na Lei nº 
12.527, de 12 [sic] de novembro de 2011. Tal 
procedimento se justifica para adequação 
dos atos internacionais ao ‘novo espírito 
do legislador’.” (Grifo nosso)

Diante essa confluência de opiniões, entre o Se-
nado Federal e o Poder Executivo, o presente reque-
rimento, de sobrestamento do estudo da proposição, 
a fim de aguardar diligências do Poder Executivo e 
proposição suplementar sobre a mesma matéria, pre-
tende resguardar nossas ações diplomáticas na área 
de defesa, bem como ressaltar nosso bom relaciona-
mento com República Dominicana.

Contamos com a compreensão dos ilustres se-
nadores com essa medida, já tomada em relação a 
tratados similares pela presente Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, e que deve ser 
encaminhada ao Excelentíssimo Presidente desta 
Casa para as providências cabíveis.– Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 421, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações à Rádio Vera Cruz AM, pelo 
transcurso dos 50 anos de sua fundação, que ocorre-
rá em 13-5-2012.

A homenagem do Senado Federal, que é ex-
tensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser 
encaminhada à Senhora Elizabeth Scheffel Pilau, no 
endereço: Rua Balduíno Schneider, 354 – Horizontina 
– RS – CEP: 98920-000.

Sala das Sessões,       de maio de 2012. – Sena-
dora Ana Amélia, Vice-Líder do PP..

REQUERIMENTO Nº 422, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações à Cooperativa Santa Clara, 
pelo transcurso dos 100 anos de sua fundação, que 
ocorreu em 10-4-2012.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva aos seus funcionários e cooperados, deverá ser 
encaminhada ao Sr. Rogério Bruno Sauthier no seguinte 
endereço: Rua Pedro Baldasso, 47 – Centro – Carlos 
Barbosa – RS – CEP 95185-000.

Sala das Sessões,        de maio de 2012. – Se-
nadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 423, DE 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 258 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, a tramitação em 
conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 515 e 530, 
ambos de 2011, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador João Vicente Clau-
dino.

(À Mesa para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 424, DE 2012

Requer nos termos do art. 258 do Re-
gimento Interno, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nº 522, de 
2007 e nº 620, de 2011.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nº 522, de 2007, que “Acrescenta inciso X e 
parágrafo único ao art. 473 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, 
de 1º de maio de 1943, para conceder ao empregado 
a possibilidade de ausência ao trabalho, por até sete 
dias anuais, para acompanhar e assistir dependente 
portador de deficiência, e dá outras providências” e 
o PLS nº 620 de 2011, que “Acrescenta inciso X ao 
art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para permitir a ausência do trabalhador ao ser-
viço por um dia a cada seis meses para compareci-
mento às reuniões escolares dos seus filhos, mediante 
comprovante de comparecimento à escola”, tendo em 
vista que ambas visam regular hipóteses de ausência 
do trabalhador, sem prejuízo do salário.

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2012

Altera o caput do art. 44 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o 
Plano de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências para dispor so-
bre o valor da Aposentadoria por invalidez. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 44 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 44. A aposentadoria por invalidez, 
inclusive a decorrente de acidente do trabalho, 
consistirá numa renda mensal correspondente 
a 100% (cem por cento) do salário-de-benefí-
cio, ou igual ao último salário se este for maior, 
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observado o disposto na Seção III, especial-
mente no art. 33 desta Lei. (NR)”

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

Justificação

A presente proposição pretende alterar o Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS no que concerne 
ao valor do benefício da Aposentadoria por invalidez.

Atualmente, a aposentadoria por invalidez, uma 
vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 
de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscep-
tível de reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição.

A aposentadoria por invalidez, inclusive a decor-
rente de acidente do trabalho, consistirá numa renda 
mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício. Quando o acidentado do trabalho 
estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposen-
tadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença 
se este, por força de reajustamento, for superior ao 
previsto neste artigo.

O art. 45 da Lei nº 8.213, de 1991, estabelece 
ainda que o valor da aposentadoria por invalidez do 
segurado que necessitar da assistência permanente 
de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento), ainda que o valor da aposentadoria atin-
ja o limite máximo legal e será recalculado quando o 
benefício que lhe deu origem for reajustado, cessando 
com a morte do aposentado e não se incorporará ao 
valor da pensão.

A presente proposição se harmoniza com a triste 
realidade de nosso País onde os acidentes de trabalho 
alcançaram índices alarmantes. Foram 3,8 milhões no 
período de 2005 a 2010 que resultaram na morte de 
16,5 mil pessoas e geraram a incapacidade de 74,7 
mil trabalhadores.

Estamos em quarto lugar no mundo em ocor-
rências desta natureza. Trata-se de um tema da maior 
gravidade e recentemente promovemos a realização 
de uma audiência pública na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa – CDH, para fazer 
alusão ao dia 28 de abril como Dia Mundial da Segu-
rança e Saúde no Trabalho, instituído pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

É neste contexto de fatos que discutimos a pre-
sente proposição, pois em inúmeros casos o trabalha-
dor vítima de acidente do trabalho é aposentado por 
invalidez com renda inferior a que percebia na atividade 
com enormes prejuízos financeiros para si e sua família.

Na verdade são descartados do mercado de 
trabalho e penalizados com renda aquém de suas 
necessidades.

Recentemente o Congresso Nacional promulgou a 
Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, 
que introduziu o art. 6º-A na Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, para dispor que o 
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
que tenha ingressado no serviço público até a data de 
publicação desta Emenda Constitucional e que tenha 
se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez 
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 
40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de 
aposentadoria calculados com base na remuneração do 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma 
da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes 
dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Se o servidor público faz jus a proventos calcu-
lados com base na sua última remuneração, porque o 
segurado do RGPS, vítima de acidente do trabalho ou 
doença profissional não pode ter o mesmo parâmetro 
de cálculo para o seu benefício na maioria dos casos?

O tratamento isonômico, igualitário e justo é o que 
buscamos para todos. Por estas razões, esperamos o 
apoio de nossos Pares pela aprovação do presente 
projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

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

Seção V 
Dos Benefícios

Subseção I 
Da Aposentadoria por Invalidez

 Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo 
de auxílio-doença, for considerado incapaz e insus-
ceptível de reabilitação para o exercício de atividade 
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga en-
quanto permanecer nesta condição.

 § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez 
dependerá da verificação da condição de incapacidade 
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mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-
-se acompanhar de médico de sua confiança. 

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era 
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por 
invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 
motivo de progressão ou agravamento dessa doença 
ou lesão.

 Art. 43. A aposentadoria por invalidez será de-
vida a partir do dia imediato ao da cessação do auxí-
lio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 
deste artigo.

 § 1º Concluindo a perícia médica inicial pela exis-
tência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, 
a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 a) ao segurado empregado, a contar do décimo 
sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da 
entrada do requerimento, se entre o afastamento e a 
entrada do requerimento decorrerem mais de trinta 
dias; (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

 b) ao segurado empregado doméstico, trabalha-
dor avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, 
a contar da data do início da incapacidade ou da data 
da entrada do requerimento, se entre essas datas de-
correrem mais de trinta dias.(Redação Dada pela Lei 
nº 9.876, de 26.11.99)

 § 2o Durante os primeiros quinze dias de afas-
tamento da atividade por motivo de invalidez, caberá 
à empresa pagar ao segurado empregado o salário. 
(Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

 § 3º . (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995)
 Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive 

a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa 
renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) 
do salário-de-benefício, observado o disposto na Se-
ção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

 § 1º (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997)
 § 2º Quando o acidentado do trabalho estiver 

em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria 
por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, 
por força de reajustamento, for superior ao previsto 
neste artigo.

 Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez 
do segurado que necessitar da assistência perma-
nente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte 
e cinco por cento).

 Parágrafo único. O acréscimo de que trata este 
artigo:

 a) será devido ainda que o valor da aposenta-
doria atinja o limite máximo legal;

 b) será recalculado quando o benefício que lhe 
deu origem for reajustado; 

 c) cessará com a morte do aposentado, não 
sendo incorporável ao valor da pensão.

 Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar 
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria au-
tomaticamente cancelada, a partir da data do retorno.

 Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade 
de trabalho do aposentado por invalidez, será obser-
vado o seguinte procedimento:

 I – quando a recuperação ocorrer dentro de 5 
(cinco) anos, contados da data do início da aposenta-
doria por invalidez ou do auxílio-doença que a antece-
deu sem interrupção, o benefício cessará:

 a) de imediato, para o segurado empregado que 
tiver direito a retornar à função que desempenhava na 
empresa quando se aposentou, na forma da legislação 
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o 
certificado de capacidade fornecido pela Previdência 
Social; ou

 b) após tantos meses quantos forem os anos de 
duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por 
invalidez, para os demais segurados; 

 II – quando a recuperação for parcial, ou ocorrer 
após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado 
for declarado apto para o exercício de trabalho diverso 
do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será 
mantida, sem prejuízo da volta à atividade:

 a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses 
contados da data em que for verificada a recuperação 
da capacidade;

 b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), 
no período seguinte de 6 (seis) meses; 

 c) com redução de 75% (setenta e cinco por 
cento), também por igual período de 6 (seis) meses, 
ao término do qual cessará definitivamente.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, 
DE 29 DE MARÇO DE 2012

Acrescenta art. 6º-A à Emenda Cons-
titucional nº 41, de 2003, para estabelecer 
critérios para o cálculo e a correção dos 
proventos da aposentadoria por invalidez 
dos servidores públicos que ingressaram 
no serviço público até a data da publicação 
daquela Emenda Constitucional.

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:
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Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço 
público até a data de publicação desta Emenda Cons-
titucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento 
no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, 
tem direito a proventos de aposentadoria calculados 
com base na remuneração do cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo 
aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 
17 do art. 40 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proven-
tos de aposentadorias concedidas com base no caput 
o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, 
observando-se igual critério de revisão às pensões 
derivadas dos proventos desses servidores.”

Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, assim como as respectivas autarquias 
e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Consti-
tucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões 
delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro 
de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 
da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos finan-
ceiros a partir da data de promulgação desta Emenda 
Constitucional.

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

Brasília, 29 de março de 2012.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 
e 201 da Constituição Federal, revoga o in-
ciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição 
Federal e dispositivos da Emenda Consti-
tucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
e dá outras providências.

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

 Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 37.  .............................................................
....................................................................................

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes 
de cargos, funções e empregos públicos da adminis-

tração direta, autárquica e fundacional, dos membros 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as van-
tagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e 
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos Deputados Es-taduais e Distritais no âmbito do Po-
der Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos;

..................................................................” (NR)
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efeti-

vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter con-
tributivo e solidário, mediante contribuição do respec-
tivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência de que trata este artigo serão aposenta-
dos, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proven-
tos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 
se decorrente de acidente em serviço, moléstia pro-
fissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
na forma da lei;
....................................................................................

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposenta-
doria, por ocasião da sua concessão, serão conside-
radas as remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência 
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
....................................................................................

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício 
de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do ser-
vidor falecido, até o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento 
da parcela excedente a este limite, caso aposentado 
à data do óbito; ou
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II – ao valor da totalidade da remuneração do 
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 
201, acrescido de setenta por cento da parcela exce-
dente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios estabelecidos em lei.
....................................................................................

§ 15. O regime de previdência complementar de 
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio 
de entidades fechadas de previdência complementar, 
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos 
participantes planos de benefícios somente na moda-
lidade de contribuição definida.
....................................................................................

§ 17. Todos os valores de remuneração conside-
rados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão 
devidamente atualizados, na forma da lei. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 
que trata este artigo que superem o limite máximo es-
tabelecido para os benefícios do regime geral de pre-
vidência social de que trata o art. 201, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de 
cargos efetivos.

§ 19. O servidor de que trata este artigo que 
tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 
permanecer em atividade fará jus a um abono de per-
manência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para apo-
sentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um re-
gime próprio de previdência social para os servidores 
titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unida-
de gestora do respectivo regime em cada ente estatal, 
ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.” (NR)

“Art. 42.  .............................................................
....................................................................................

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for 
fixado em lei específica do respectivo ente estatal.” (NR)

“Art. 48.  .............................................................
...........................................................................

........................
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I.” (NR)

“Art. 96.  .............................................................

....................................................................................
II –  .....................................................................

....................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remune-

ração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio 
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver;
................................................................................” (NR)

“Art. 149.  ...........................................................
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-

pios instituirão contribuição, cobrada de seus servi-
dores, para o custeio, em benefício destes, do regime 
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não 
será inferior à da contribuição dos servidores titulares 
de cargos efetivos da União.
................................................................................” (NR)

“Art. 201.  ...........................................................
....................................................................................

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclu-
são previdenciária para trabalhadores de baixa renda, 
garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a 
um salário-mínimo, exceto aposentadoria por tempo 
de contribuição.” (NR)

 Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emen-
da Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
é assegurado o direito de opção pela aposentadoria 
voluntária com proventos calculados de acordo com 
o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele 
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, 
até a data de publicação daquela Emenda, quando o 
servidor, cumulativamente:

 I – tiver cinqüenta e três anos de idade, se ho-
mem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

 II – tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo 
em que se der a aposentadoria;

 III – contar tempo de contribuição igual, no mí-
nimo, à soma de:

 a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, 
se mulher; e

 b) um período adicional de contribuição equiva-
lente a vinte por cento do tempo que, na data de pu-
blicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite 
de tempo constante da alínea a deste inciso.

 § 1 º O servidor de que trata este artigo que 
cumprir as exigências para aposentadoria na forma do 
caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos 
para cada ano antecipado em relação aos limites de 
idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da 
Constituição Federal, na seguinte proporção:



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 17507 

 I – três inteiros e cinco décimos por cento, para 
aquele que completar as exigências para aposentado-
ria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

 II – cinco por cento, para aquele que completar 
as exigências para aposentadoria na forma do caput 
a partir de 1º de janeiro de 2006.

 § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do 
Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto 
neste artigo.

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste ar-
tigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público 
ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de 
serviço exercido até a data de publicação da Emen-
da Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
contado com acréscimo de dezessete por cento, ob-
servado o disposto no § 1º deste artigo.

 § 4º O professor, servidor da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que, até a data de publicação 
da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro 
de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo 
efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na 
forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço 
exercido até a publicação daquela Emenda contado 
com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e 
de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, 
exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas 
funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

 § 5º O servidor de que trata este artigo, que 
tenha completado as exigências para aposentado-
ria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por 
permanecer em atividade, fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para apo-
sentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da 
Constituição Federal.

 § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo 
com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, 
da Constituição Federal.

 Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer 
tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem 
como pensão aos seus dependentes, que, até a data 
de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos 
os requisitos para obtenção desses benefícios, com 
base nos critérios da legislação então vigente.

 § 1º O servidor de que trata este artigo que opte 
por permanecer em atividade tendo completado as 
exigências para aposentadoria voluntária e que conte 
com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, 
se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, 
fará jus a um abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária até completar 

as exigências para aposentadoria compulsória contidas 
no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

 § 2º Os proventos da aposentadoria a ser con-
cedida aos servidores públicos referidos no caput, em 
termos integrais ou proporcionais ao tempo de con-
tribuição já exercido até a data de publicação desta 
Emenda, bem como as pensões de seus dependen-
tes, serão calculados de acordo com a legislação em 
vigor à época em que foram atendidos os requisitos 
nela estabelecidos para a concessão desses benefí-
cios ou nas condições da legislação vigente.

 Art. 4º Os servidores inativos e os pensionis-
tas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
em gozo de benefícios na data de publicação desta 
Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no 
seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal com percen-
tual igual ao estabelecido para os servidores titulares 
de cargos efetivos. 

 Parágrafo único. A contribuição previdenciária a 
que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela 
dos proventos e das pensões que supere: 

 I – cinqüenta por cento do limite máximo esta-
belecido para os benefícios do regime geral de previ-
dência social de que trata o art. 201 da Constituição 
Federal, para os servidores inativos e os pensionistas 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

 II – sessenta por cento do limite máximo estabele-
cido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, 
para os servidores inativos e os pensionistas da União.

 Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefí-
cios do regime geral de previdência social de que tra-
ta o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a 
partir da data de publicação desta Emenda, ser reajus-
tado de forma a preservar, em caráter permanente, seu 
valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados 
aos benefícios do regime geral de previdência social.

 Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas 
pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no 
serviço público até a data de publicação desta Emen-
da poderá aposentar-se com proventos integrais, que 
corresponderão à totalidade da remuneração do ser-
vidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
na forma da lei, quando, observadas as reduções de 
idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 
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40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumula-
tivamente, as seguintes condições:

 I – sessenta anos de idade, se homem, e cin-
qüenta e cinco anos de idade, se mulher;

 II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, 
e trinta anos de contribuição, se mulher;

 III – vinte anos de efetivo exercício no serviço 
público; e 

 IV – dez anos de carreira e cinco anos de efeti-
vo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

 Parágrafo único. Os proventos das aposentado-
rias concedidas conforme este artigo serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, 
XI, da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço 
público até a data de publicação desta Emenda Cons-
titucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento 
no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, 
tem direito a proventos de aposentadoria calculados 
com base na remuneração do cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo 
aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 
17 do art. 40 da Constituição Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proven-
tos de aposentadorias concedidas com base no caput 
o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, 
observando-se igual critério de revisão às pensões 
derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 70, de 2012)

 Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da 
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria 
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as 
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas au-
tarquias e fundações, em fruição na data de publicação 
desta Emenda, bem como os proventos de aposenta-
doria dos servidores e as pensões dos dependentes 
abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modificar a remuneração dos servidores em ativi-
dade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens pos-
teriormente concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a con-
cessão da pensão, na forma da lei.

 Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de 
que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será 
considerado, para os fins do limite fixado naquele in-
ciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei 
na data de publicação desta Emenda a Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de 
representação mensal e da parcela recebida em razão 
de tempo de serviço, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no 
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no 
âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento da maior remuneração mensal de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal a que se refere este arti-
go, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores 
e aos Defensores Públicos.

 Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias aos venci-
mentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pes-
soais ou de qualquer outra natureza.

 Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 
142 da Constituição Federal, bem como os arts. 8º e 
10 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezem-
bro de 1998.

 Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2003.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 151, DE 2012

Acrescentam-se o inciso VIII ao § 1º 
do art. 10 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso), e o § 4º ao art. 
19 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 
(Lei da Ação de Alimentos), para impedir 
a prisão do idoso devedor de obrigação 
alimentícia. 

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica acrescido o inciso VIII ao § 1º do art. 
10 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Esta-
tuto do Idoso), com a seguinte redação:

“Art. 10 ..................................................
§ 1º ........................................................
 ..............................................................
VIII – vedação da prisão do idoso para o 

pagamento de pensão alimentícia.” (NR)

Art. 2º Fica acrescido o § 4º ao art. 19 da Lei nº 
5.478, de 25 de julho de 1968 (Lei da Ação de Alimen-
tos), com a seguinte redação:

“Art. 19.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º É vedada a decretação da prisão do 

idoso para o pagamento de pensão alimentí-
cia.” (NR)

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

Justificação

Este projeto tem por objetivo impedir a prisão do 
idoso devedor de alimentos.

Por causa da inadimplência do filho, o avô idoso 
acaba sendo preso para o pagamento de alimentos ao 
neto. A verdade é que muitos idosos são presos civil-
mente por causa da irresponsabilidade alheia. Não é 
certo que pessoas de saúde frágil, com grandes gas-
tos com medicamentos, médicos e hospitais, sejam 
submetidas a esse tipo de humilhação, ainda mais 
nesta fase da vida.

Conquanto seja legítimo o direito do menor de 
cobrar alimentos dos seus ascendentes (pais e avós), 
essa obrigação civil não deve chegar ao ponto de cons-
tranger o idoso com a ameaça de prisão.

Por essas razões, esperamos que a iniciativa ve-
nha a merecer o acolhimento dos nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

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

CAPÍTULO II 
Do Direito à Liberdade, ao Respeito 

e à Dignidade

 Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos 
civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 
Constituição e nas leis.

 § 1o O direito à liberdade compreende, entre ou-
tros, os seguintes aspectos:

 I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as res-
trições legais;

 II – opinião e expressão;
 III – crença e culto religioso;
 IV – prática de esportes e de diversões;
 V – participação na vida familiar e comunitária;
 VI – participação na vida política, na forma da lei;
 VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orien-

tação.
 § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabi-

lidade da integridade física, psíquica e moral, abran-
gendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços 
e dos objetos pessoais.

 § 3o É dever de todos zelar pela dignidade do 
idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou cons-
trangedor.
....................................................................................

LEI Nº 5.478, DE 25 DE JULHO DE 1968.

Dispõe sobre ação de alimentos e dá 
outras providências.

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

Art. 19. O juiz, para instrução da causa ou na 
execução da sentença ou do acordo, poderá tomar 
todas as providências necessárias para seu escla-
recimento ou para o cumprimento do julgado ou do 
acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor 
até 60 (sessenta) dias.

§ 1º O cumprimento integral da pena de prisão 
não eximirá o devedor do pagamento das prestações 
alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas. (In-
cluído pela Lei nº 6.014, de 27/12/73) 

 § 2º Da decisão que decretar a prisão do de-
vedor, caberá agravo de instrumento. (Redação dada 
pela Lei nº 6.014, de 27/12/73) 

 § 3º A interposição do agravo não suspende a 
execução da ordem de prisão. (Incluído pela Lei nº 
6.014, de 27/12/73) 
....................................................................................
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(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 152, DE 2012

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem-
bro de 1976, para equiparar o controle de 
qualidade de medicamentos similares ao 
dos medicamentos genéricos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XX do art. 3º da Lei nº 6.360, de 

23 de setembro de 1976, nos termos da Medida Pro-
visória nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
XX – Medicamento Similar – aquele que 

contém o mesmo ou os mesmos princípios ati-
vos, apresenta a mesma concentração, forma 
farmacêutica, via de administração, posologia 
e indicação terapêutica, e que é equivalente 
ao medicamento registrado no órgão federal 
responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em características relativas ao 
tamanho e forma do produto, prazo de valida-
de, embalagem, rotulagem, excipientes e ve-
ículos, comprovada a sua eficácia, segurança 
e qualidade, devendo sempre ser identificado 
por nome comercial ou marca;

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º O art. 21 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 21.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Os medicamentos similares, fabrica-

dos ou não no País, deverão ter a sua eficácia, 
segurança e qualidade comprovadas de forma 
rigorosamente equivalente à adotada para os 
medicamentos genéricos.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

A indústria farmacêutica brasileira expandiu-se 
e consolidou-se copiando fórmulas de medicamentos 
pesquisados no exterior. Tal prática era legalmente 
aceita – até a edição da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996 (Lei de Patentes) –, notadamente por ser de 
interesse do Estado brasileiro a diminuição da depen-
dência do País em relação à indústria externa.

Esse panorama começou a ser alterado com a 
edição da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 
(Lei dos Genéricos). A partir daí, passou-se a exigir 
da indústria, como pré-requisito para que os produtos 
copiados fossem classificados como medicamentos 
genéricos, a comprovação de que eram idênticos aos 
medicamentos de referência, mediante testes de equi-
valência farmacêutica e biodisponibilidade. Somente 
assim esses medicamentos, que tinham um preço mais 
baixo, pois não embutiam custos de desenvolvimento 
nem de publicidade, poderiam ser prescritos com se-
gurança pelo médico para substituir o medicamento 
de referência.

Desse modo, no início do ano 2000, o mercado 
farmacêutico brasileiro passou a contar com três ca-
tegorias de medicamentos: de referência, genéricos 
e similares. Os similares, contudo, ao contrário dos 
medicamentos de referência e dos genéricos, conti-
nuavam fora do alcance de normas que garantissem 
efetivamente a sua qualidade, porque, pela legislação 
vigente na época, não havia necessidade de demons-
trar cientificamente a sua bioequivalência em relação 
aos de referência.

Finalmente, o Regulamento Técnico anexo à Re-
solução nº 133, de 29 de maio de 2003, posteriormente 
revogado e atualizado pela Resolução nº 17, de 2 de 
março de 2007, ambas da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA), alterou a forma de registro 
do medicamento similar no Brasil.

A Resolução Anvisa nº 134, de 29 de maio de 
2003, por sua vez, complementou a anterior e dispôs 
sobre a adequação dos medicamentos similares já 
registrados. Essa norma determinou que os medica-
mentos similares fossem submetidos aos testes de 
equivalência farmacêutica e biodisponibilidade relativa, 
para que fosse cientificamente comprovada a produ-
ção de efeito igual, na mesma dosagem e no mesmo 
tempo, ao produzido pelo medicamento de referência.

Nesse sentido, a Resolução fixou prazos dife-
renciados para o cumprimento das exigências legais 
e para o processo de qualificação de similares no mer-
cado farmacêutico. Até 2009, todos os similares tiveram 
que apresentar a comprovação da equivalência quí-
mica com os respectivos medicamentos de referência 
(equivalência farmacêutica) e três classes terapêuticas 
– antibióticos, antineoplásicos e antiretrovirais –, tive-
ram que apresentar, também, o resultado do estudo 
de biodisponibilidade relativa. A segunda etapa, que 
termina no final de 2014, exige que as demais classes 
terapêuticas comprovem a bioequivalência.

No entanto, a despeito do avanço da normatiza-
ção infralegal sobre o tema, parece-nos necessário, 
também, atualizar as leis existentes, para dar maior 
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segurança jurídica à matéria. Por essas razões, a 
proposição, que ora submetemos à apreciação dos 
Parlamentares de ambas as Casas Legislativas, tem 
a finalidade de assegurar, em lei, que a eficácia, a se-
gurança e a qualidade dos medicamentos similares 
sejam rigorosamente equivalentes às dos medica-
mentos genéricos.

A medida proposta – que caminha no sentido 
de oferecer maior proteção e incrementar a defesa da 
saúde da população –, certamente concorrerá para 
estabelecer um novo padrão de qualidade da indústria 
farmacêutica nacional.

Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a 
que ficam sujeitos os Medicamentos, as 
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Cor-
relatos, Cosméticos, Saneantes e Outros 
Produtos, e dá outras Providências.

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

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1º  ...............................................................
....................................................................................

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, além das defi-
nições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII do 
Art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
são adotadas as seguintes:

 I –  .....................................................................
....................................................................................

XX – Medicamento Similar – aquele que contém 
o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta 
a mesma concentração, forma farmacêutica, via de 
administração, posologia e indicação terapêutica, pre-
ventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência 
registrado no órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária, podendo diferir somente em características 
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de va-
lidade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, 
devendo sempre ser identificado por nome comercial ou 
marca; (Inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 10.2.1999) 

 XX – Medicamento Similar – aquele que contém 
o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a 
mesma concentração, forma farmacêutica, via de ad-
ministração, posologia e indicação terapêutica, e que 
é equivalente ao medicamento registrado no órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em características relativas ao tamanho 

e forma do produto, prazo de validade, embalagem, ro-
tulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) 

 XXI –  ................................................................
....................................................................................

 Art. 4º  ...............................................................
....................................................................................

 Art. 21. Não poderá ser registrado o medica-
mento que não tenha em sua composição substância 
reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico 
ou terapêutico.

 Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de 
medicamentos similares a outros já registrados, des-
de que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.782, de 26.1.1999)

§ 1º  ....................................................................
....................................................................................

§ 5º  ....................................................................
Art. 22. As drogas, os medicamentos e insumos 

farmacêuticos que contenham substâncias entorpe-
centes ou determinem dependência física ou psíquica, 
estando sujeitos ao controle especial previsto no De-
creto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, bem como 
em outros diplomas legais, regulamentos e demais 
normas pertinentes, e os medicamentos em geral, só 
serão registrados se, além do atendimento das condi-
ções, das exigências e do procedimento estabelecidos 
nesta Lei e seu regulamento, suas embalagens e sua 
rotulagem se enquadrarem nos padrões aprovados 
pelo Ministério da Saúde.

 Art. 22. As drogas, os medicamentos e insumos 
farmacêuticos que contenham substâncias entorpe-
centes ou determinem dependência física ou psíquica, 
estando sujeitos ao controle especial previsto no De-
creto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, bem como 
em outros diplomas legais, regulamentos e demais 
normas pertinentes, e os medicamentos em geral, só 
serão registrados ou terão seus registros renovados, 
se, além do atendimento das condições, das exigên-
cias e do procedimento estabelecidos nesta Lei e seu 
regulamento, suas embalagens e sua rotulagem se 
enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministé-
rio da Saúde. (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 
6.10.2003)
....................................................................................

Art. 88.  ...............................................................
 Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Inde-

pendência e 88º da República. – ERNESTO GEISEL 
– Paulo de Almeida Machado.

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso 
nº 601 – GP/TCU, de 2012, na origem, encaminhan-
do cópia do Acórdão nº 2062/2012 – TCU-1ª Câmara.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 601 – GP/TCU

Brasília 8 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-
to, cópia do Acórdão nº 2062/2012 (acompanhado dos 
respectivos Relatório e Voto), proferido pela 1ª Câmara 
deste Tribunal na Sessão de 17-4-2012, ao apreciar o 
Pedido de Reexame no processo de Representação 
nº TC-021.208/2006-0.

Respeitosamente, – Benjamim Zymmer, Pre-
sidente.

ACÓRDÃO 2062/2012 – TCU – 1ª CÂMARA

1. Processo TC 021.208/2006-0.

1.1. Apenso: TC 020.558/2007-2.

2. Grupo II – Classe I – Pedido de Reexame.

3. Recorrentes: Paulo de Tarso Lustosa da Costa (CPF 
000.445.123-68) e Valdi Camarcio Bezerra (CPF 
081.750.801-59).

4. Unidade: Fundação Nacional de Saúde – Funasa.

5. Relatora: ministra Ana Arraes.

5.1. Relator da deliberação recorrida: ministro Walton 
Alencar Rodrigues.

6. Representante do Ministério Público: não atuou.

7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos – Serur.

8. Advogados: Walter Costa Porto (OAB/DF 6098); 
Antônio Perilo Teixeira Netto (OAB/DF 21.359); 
Sebastião Ferreira Leite (OAB/GO 11.381).

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 
pedidos de reexame interpostos pelos responsáveis 
Paulo de Tarso Lustosa da Costa e Valdi Camarcio 
Bezerra contra o acórdão 2.306/2009-1ª Câmara;

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas 
da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante 
das razões expostas pela relatora, com fundamento 
nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em:

9.1. conhecer dos pedidos de reexame 
e dar-lhes provimento;

9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1, 
9.3 e 9.4 do acórdão 2.306/2009-1a Câmara.

9.3. dar ciência desta decisão aos re-
correntes.

10. Ata nº 12/2012 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 17/4/2012 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do 

TCU na Internet: AC-2062-12/12-1.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presidente), 

Walton Alencar Rodrigues, José Múcio Monteiro 
e Ana Arraes (Relatora).

13.2. Ministro com voto vencido: Walton Alencar Ro-
drigues.

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sher-
man Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
VALMIR CAMPELO, Presidente

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES, Relatora

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
PAULO SOARES BUGARIN, Subprocurador-

-Geral.

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara

TC 021.208/2006-0

Apenso: TC 020.558/2007-2

Natureza: Pedido de Reexame.

Unidade: Fundação Nacional de Saúde – Funasa.

Recorrentes: Paulo de Tarso Lustosa da Costa (CPF 
000.445.123-68) e Valdi Camarcio Bezerra (CPF 
081.750.801-59). Advogados: Walter Costa Por-
to (OAB/DF 6098); Antônio Perilo Teixeira Netto 
(OAB/DF 21.359); Sebastião Ferreira Leite (OAB/
GO 11.381).

SUMÁRIO: PEDIDOS DE REEXAME EM REPRE-
SENTAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 
DESPROVIDOS DA DOCUMENTAÇÃO COM-
PROBATÓRIA EXIGIDA NA IN STN 1/97. MEDI-
DAS SANEADORAS ADOTADAS PELOS RES-
PONSÁVEIS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Adoto como relatório a abaixo transcrita mani-
festação da Secretaria de Recursos – Serur, que con-
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substancia a peça 42 destes autos e que contou com 
a anuência do titular daquela unidade especializada:

“Trata-se de Pedidos de Reexame interpostos pe-
los senhores Paulo de Tarso Lustosa da Costa (Anexo 
15, fls. 1-165) e Valdi Camarcio Bezerra (Anexo 14, fls. 
1-7), pessoalmente ou por seus procuradores, contra 
o Acórdão 2.306/2009 – TCU – 1ª Câmara (Volume 2, 
fls. 518/519), Sessão de 12/5/2009, Ata 14/2009, em 
que o Tribunal decidiu rejeitar as razões de justifica-
tiva dos responsáveis, aplicando-lhes multa no valor 
de R$ 10.000,00.

HISTÓRICO

2. Tratam os autos de Representação realizada 
pela Secretaria de Macroavaliação Governamental 
acerca de inscrição excessiva em Restos a Pagar pelo 
Poder Executivo Federal, o que originou auditoria de 
conformidade na Fundação Nacional de Saúde – Fu-
nasa, detentora do maior volume de débitos inscritos.

3. Em fevereiro de 2007, foi realizada a primeira 
inspeção na entidade, a qual identificou a existência 
de 4.517 convênios cujas despesas liquidadas ante-
riormente a 2006, continuavam inscritas em Restos a 
Pagar no final daquele exercício. Por conta das con-
clusões deste trabalho, nova fiscalização foi realizada 
na Funasa, envolvendo 65 convênios de maior mate-
rialidade, selecionados estatisticamente, no montante 
total de R$ 166.138.547,26.

4. A equipe de auditoria identificou irregularidades 
referentes à celebração de convênios desprovidos da 
documentação comprobatória exigida pela Instrução 
Normativa 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, bem como normas atinentes à seguridade social.

5. Os auditores constataram a ausência de Certi-
dão Negativa de Débitos do INSS, licenças ambientais 
e comprovantes confiáveis da propriedade plena dos 
imóveis utilizados no ajuste. Além disso, verificou-se 
que as minutas dos acordos não recebiam o parecer 
da assessoria jurídica, bem como havia o descasa-
mento entre a execução física do objeto e a liberação 
dos recursos federais.

6. Após a audiência dos responsáveis e a aná-
lise das defesas apresentadas, o Tribunal rejeitou as 
razões de justificativa dos senhores Francisco Danilo 
Bastos Forte, Valdi Camarcio Bezerra e Paulo de Tarso 
Lustosa da Costa, aplicando-lhes, individualmente, a 
multa de R$ 10.000,00. Igualmente, o Tribunal efetuou 
determinações ao órgão auditado para o saneamento 
dos problemas.

7. O Sr. Francisco Danilo Bastos Fortes opôs Em-
bargos de Declaração contra o Acórdão 2.306/2009 – 1ª 
Câmara, argumentando que não teve tempo suficiente 
para sanear as irregularidades apresentadas no relató-

rio de auditoria, pois houvera assumido a Presidência 
do órgão há apenas dois meses. Além disso, os recur-
sos foram liberados com a chancela do corpo técnico.

8. O Tribunal, por meio do Acórdão 2.706/2009 – 
1ª Câmara, acolheu as razões apresentadas e excluiu 
a responsabilidade do gestor sobre as irregularidades 
descritas na decisão ora combatida.

9. Também irresignado, o Sr. Paulo de Tarso Lus-
tosa da Costa (Anexo 15, fls. 1-165) interpôs Pedido 
de Reexame, solicitando que:

“[...]como a decisão dessa Eg. Corte, 
acolhendo Embargos de Declaração, eximiu o 
Sr. Francisco Danilo Bastos Forte de qualquer 
responsabilidade, embora se encarregasse ele, 
comprovadamente, da liberação de recursos 
aqui censurada, pede-se o tratamento isonô-
mico ao Recorrente, afastando-se a tão injusta 
punição que lhe foi aplicada”.

10. Também insatisfeito com a decisão, o Sr. Valdi 
Camarcio Bezerra (Anexo 14, fls. 1-7) interpôs Pedido 
de Reexame com a conclusão de que:

“[...]as celebrações dos Convênios em 
comento foram pautadas pelos princípios que 
norteiam a administração pública, não restan-
do prejuízos ao erário, à administração pública 
e sequer a terceiros, devendo ser excluída a 
condenação do pagamento de multa no im-
porte de R$ 10.000,00”.

Admissibilidade

11. Exames de admissibilidade constantes das fls. 
8/9, Anexo 14 e 166, Anexo 15, com os quais concor-
damos. Não houve perda de objeto dos recursos e os 
requisitos de singularidade, legitimidade, adequação 
e interesse foram plenamente atendidos.

12. No que concerne à tempestividade, cabe 
ressaltar, em concordância com o posicionamento 
constante do exame preliminar, que os embargos de 
declaração interpostos pelo Sr. Francisco Danilo Bas-
tos Fortes suspenderam o prazo para interposição 
dos demais recursos (art. 34, §2º, da Lei n. 8.443/92).

13. Dois espaços de tempo devem ser considera-
dos na análise da tempestividade dos Pedidos de Re-
exame: o lapso entre a data da notificação do Acórdão 
principal e o momento da interposição dos embargos e 
o período entre a notificação da decisão nos embargos 
e a entrada dos presentes recursos. No caso do Pedi-
do de Reexame do Sr. Valdi Camarcio, concordamos 
com a conclusão da admissibilidade dos recursos à fl. 
8, do Anexo 14.

14. Entretanto, tendo em vista que a suspensão 
dos prazos atinge todos os recorrentes, nos termos 
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do art. 538, do Código de Processo Civil, de aplica-
ção analógica ao Processo no âmbito desta Corte, a 
mesma análise deve ser realizada na peça recursal 
do Sr. Paulo de Tarso.

15. As notificações ao recorrente dos Acórdãos 
2.306/2009 – 1ª Câmara, decisão original, e 2.706/2009 
– 1ª Câmara, referente aos embargos, ocorreram em 
26/5/2009 (Vol. 2, fl. 536) e 5/6/2009 (Vol. 2, fl. 545), 
respectivamente. Os embargos, por sua vez, foram pro-
tocolizados em 20/5/2009 (Anexo 13, fl. 1) e o Pedido 
de Reexame em questão deu entrada em 19/6/2009 
(Anexo 15, fl. 1).

16. Assim, tendo em vista que não houve lapso 
entre a notificação da decisão original e a protocolização 
dos embargos e o período entre a ciência do Acórdão 
atinente aos embargos de declaração e a interposição 
do recurso foi de 14 (quatorze) dias, conclui-se que os 
prazos somados não ultrapassaram 15 (quinze dias), 
sendo, portanto, tempestivo o pedido.

17. Os exames de admissibilidade foram acata-
dos pelo relator à fl. 168, do Anexo 15, autorizando a 
análise do mérito. Dessa forma, os presentes recursos 
devem ser recebidos como Pedidos de Reexame, nos 
termos do art. 48, da Lei n. 8.443/92, suspendendo-se 
os efeitos do item 9.1, 9.3 e 9.4 do Acórdão guerreado.

Mérito: Responsável PAULO DE TARSO LUSTOSA 
DA COSTA (Anexo 15, fls. 1-165).

Argumentos
18. O responsável Paulo de Tarso inicialmente 

demonstra-se surpreso com o acolhimento pelo relator, 
confirmado no Acórdão 2.706/2009 – 1ª Câmara, das 
alegações do ex-Diretor-Executivo da Funasa, Francis-
co Danilo Bastos Forte, nos Embargos de Declaração 
interpostos contra o Acórdão ora em discussão. Ele 
alega que foi o embargante vitorioso que autorizou as 
liberações questionadas no presente processo, ainda 
no exercício da Diretoria Executiva.

19. Destaca que, quanto às liberações de recur-
sos para convênios sem observância das fases de 
execução do objeto e sem exigência de prestação de 
contas parcial, por estar longe da Presidência da Fu-
nasa desde 2007, não pôde trazer aos autos elemen-
tos que afastem sua responsabilidade integralmente.

20. Ele afirma que em sua gestão a administração 
da Fundação era compartilhada. Para tanto, apresen-
ta depoimentos e documentos, para comprovar que:

“[...]a ele, como Presidente da Funasa, 
cabia a definição das diretrizes e das linhas 
gerais de atuação do órgão, em consonância 
com o Ministério da Saúde, além da articulação 
política junto aos demais entes do Governo”. 
(Anexo 15, fl. 3)

21. Segundo o ex-gestor, todas as responsabili-
dades referentes à administração da entidade estavam 
a cargo do Diretor-Executivo. Nesse ínterim, apresen-
ta a lista com as 18 (dezoito) etapas de formalização, 
aprovação e liberação de recursos de convênios, no 
Sistema de Convênios – SISCON.

22. Ele considera correta a decisão que acolheu 
as razões de justificativa do ex-Diretor-Executivo, pois 
cabia ao Presidente da Funasa analisar 9.000 convê-
nios. Por conta disso, o dirigente seria obrigado a anuir 
com as análises efetuadas pelas Coordenações Regio-
nais e órgãos técnicos em Brasília. Com isso destaca:

“Os convênios somente mudavam de 
etapa no SISCON mediante autorização do 
chefe de cada setor, via senha pessoal. Na 
gestão do ora Recorrente, afora os Analistas 
e Coordenadores regionais, somente quem 
possuía senha de acesso ao sistema, na área 
técnica de Brasília, eram os Analistas, chefe 
da ASCOM, Diretor do DENSP. E na área da 
Presidência, somente o Diretor Executivo se 
utilizava de senha para alteração da fase dos 
convênios no SISCON, bem como para priori-
zação de pagamentos. Dessa forma, o Recor-
rente não exerceu nenhuma ingerência sobre 
os convênios, a não ser pela aprovação, não 
havendo nos autos, ainda, nenhuma prova 
de conduta que o desabone.” (Anexo 15, fl. 5)

23. Nesse contexto, o responsável junta decla-
rações dos senhores Wagner Barros e do ex-Coorde-
nador-Geral de Modernização e Sistemas de Informa-
ções da Funasa, informando que as autorizações de 
pagamento eram realizadas pelo Diretor-Executivo e 
o ora recorrente nunca houvera acessado o SISCON. 
As alterações nos convênios nesse sistema, segundo 
o ex-Presidente, eram realizadas com a utilização de 
senha pessoal e intransferível de funcionários previa-
mente credenciados.

24. No caso da aprovação do Presidente (10ª 
etapa) e autorização de pagamento (16ª etapa), as 
inserções no sistema ocorriam com a senha pesso-
al do Diretor-Executivo. Cabia à Diretoria Executiva, 
também, priorizar a liberação de recursos de convê-
nios celebrados com Municípios, Estados e entidades 
assistenciais de saúde indígena, além das despesas 
com fornecedores e prestadores de serviço na Funa-
sa. Para tanto, anexa planilhas com autorizações de 
pagamento e declaração do Sr. Otto Lamosa Berger, 
Diretor do Departamento de Planejamento Institucional.

Análise

25. Os argumentos apresentados pelo gestor não 
estão corretos. Primeiramente, no que tange à tenta-
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tiva de responsabilização do Diretor-Executivo pelas 
irregularidades apontadas nos autos, não assiste ra-
zão ao responsável.

26. A maioria dos pagamentos atribuídos ao ges-
tor no processo foram autorizados diretamente por ele 
e não pelo Diretor-Executivo como afirmado na peça 
recursal (Anexo 1, fls. 65/66; 95-98; 155/156; 189-192; 
Anexo 2, fl. 85; Anexo 3, fls. 88-92; Anexo 5, fls. 68/69; 
95/96; Anexo 4, fls. 70/71).

27. De acordo com o art. 107, incisos V e VI, da 
Portaria/Funasa n. 1.776/2003, que aprovou o Regimen-
to Interno da Funasa, compete ao Presidente do órgão 
a prática de todos os atos pertinentes à administração 
orçamentária e financeira, bem como a autorização 
para o provimento de recursos financeiros e materiais 
necessários à execução de planos, programas, projetos 
e atividades. Assim, a liberação dos recursos ora em 
discussão é atribuição precípua do dirigente do órgão.

28. Além disso, ainda que a responsabilidade pela 
liberação dos recursos fosse repassada ao Diretor-
-Executivo, esse ato configuraria delegação de compe-
tência, o qual não retira do Presidente a competência 
original, passando ele a responder juntamente com 
a autoridade delegada. De toda sorte, o responsável 
não apresenta sequer norma expressa autorizando 
a suposta transferência de responsabilidade, como 
se exige em atos delegados, até porque ele mesmo 
continuou assinando os documentos de pagamento.

29. No que concerne às declarações apresenta-
das, é pacífico na jurisprudência do Tribunal que essas 
informações sozinhas não são capazes de atestar o 
fato declarado, cabendo ao recorrente trazer aos autos 
outros elementos probatórios confiáveis, posiciona-
mento embasado subsidiariamente no art. 368, caput 
e parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 368. As declarações constantes do 
documento particular, escrito e assinado, ou 
somente assinado, presumem-se verdadeiras 
em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, con-
tiver declaração de ciência, relativa a deter-
minado fato, o documento particular prova a 
declaração, mas não o fato declarado, com-
petindo ao interessado em sua veracidade o 
ônus de provar o fato”.

30. Além disso, a quantidade de convênios cele-
brados pela Funasa não é motivo suficiente para eximir 
o recorrente das responsabilidades pelas inconsistên-
cias. Cabe ao Presidente da entidade a gestão integral 
do órgão. Do mesmo modo, é indiferente o número de 
etapas para aprovação dos projetos, tendo em vista 
que o dirigente, caso ocorram irregularidades durante 

o processo, poderá ser responsabilizado por culpa in 
vigilando ou in eligendo.

31. De outra sorte, dispõe o art. 18, da Instrução 
Normativa 01/1997, que a liberação de recursos finan-
ceiros, em decorrência de convênio, deve obedecer 
ao cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho de que trata o art. 2º do mesmo instrumen-
to, bem como guardar consonância com as fases ou 
etapas de execução do objeto. Esse dispositivo está 
relacionado à necessidade de correlação entre os gas-
tos e a realização do pactuado, de modo a possibilitar 
maior controle das despesas.

32. Essa prática evita o encaminhamento de gran-
de volume de recursos no início da realização do objeto, 
o que facilitaria desvios e corrupção. A equipe de audi-
toria identificou, como prática generalizada na Funasa, 
a liberação dos recursos em três parcelas (40%, 40% 
e 20%) sem que se tenha nenhuma vinculação entre 
os gastos e a execução do objeto. Nota-se que essa 
irregularidade em nada se relaciona com o número 
de projetos ou de etapas de aprovação dos pedidos.

33. Essa desorganização é sim responsabilidade 
dos dirigentes. Como se demonstrará com os exem-
plos descritos abaixo, o ora recorrente em sua gestão 
permitiu que os planos de trabalho e os cronogramas 
físico-financeiros não tivessem qualquer vinculação, o 
que impede o controle das liberações tanto pela Funa-
sa, quanto pelos órgãos de fiscalização.

34. O cronograma de execução do Convênio 
524040 (n. original: 1070/04), por exemplo, previa que 
as etapas seriam iniciadas em julho de 2004 com tér-
mino em junho de 2005 (Anexo 1, fl. 55). O Plano de 
Trabalho, por sua vez, previa a liberação dos recursos 
em parcela única logo no início do projeto (Anexo 1, 
fl. 57), o que já configuraria afronta ao art. 18, da Ins-
trução Normativa 01/1997.

35. Todavia, os recursos acabaram sendo libe-
rados em duas parcelas (05/03/2007 e 26/04/2007 – 
Anexo 1, fls. 66 e 68), quase três anos após a previsão 
original. Vê-se que o concedente ora baseia-se na li-
beração padrão, em 3 (três) parcelas, ora não atende 
a qualquer critério.

36. Outro exemplo é o Convênio n. 523490 (n. 
original: 1065/04). Previa o cronograma de execução 
obras com início em julho de 2004 e término também 
em junho de 2005 (Anexo 1, fl. 92), com liberação de 
recursos em julho e setembro de 2004 e junho de 2005 
(Anexo 1, fl. 94). Os pagamentos foram realizados em 
outubro de 2005 e março de 2007 (Anexo 1, fls. 96 e 
98). O mesmo pode ser percebido em todos os outros 
convênios apontados na auditoria.

37. Vê-se que são atrasos na execução das obras 
não informados pelo convenente, informação também 
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não exigida pelo concedente. A desorganização opera-
-se em todas as etapas, envolvendo todos os partici-
pantes, devendo a cúpula da Fundação Nacional de 
Saúde exigir o cumprimento dos dispositivos legais e 
regulamentares.

Argumentos

38. Em outro momento da peça recursal, o ges-
tor afirma que:

“[...]a liberação dos recursos em três par-
celas, segundo informações junto aos técnicos 
do órgão, não afronta as normas da Instrução 
Normativa IN 01/97. Ainda segundo eles, não 
existe nenhuma portaria ou qualquer norma 
do órgão que regulamente tal critério”.

39. Segundo o gestor, as assinaturas dos convê-
nios ocorreram em gestões anteriores, bem como cabia 
à Diretoria-Executiva aprovar a liberação dos recursos 
e a Diretoria de Administração efetuar o pagamento, 
por meio de Ordem Bancária.

40. Sustenta, ainda, que o pagamento da segun-
da parcela dos convênios 524040, 557188 e 528368 
ocorreu quando o recorrente já não exercia a Presi-
dência da Funasa.

Análise

41. O recorrente não logrou êxito em afastar as 
irregularidades imputadas. De fato, a liberação dos 
recursos em três parcelas não afronta as normas ins-
culpidas na IN 01/1997, desde que os desembolsos 
guardem consonância com as fases ou etapas de exe-
cução do objeto do convênio. A padronização dos pa-
gamentos em montantes de 40%, 40% e 20% do total 
certamente não se amolda aos dispositivos contidos 
na norma e deve ser obrigatoriamente reformulada, 
conforme determinou o Tribunal.

42. De outro lado, o recorrente está correto ao 
afirmar que não foi o responsável pela aprovação da 
segunda parcela paga no âmbito dos convênios 524040 
(Anexo 1, fl. 67), 557188 (Anexo 1, fl. 157) e 528368 
(Anexo 1, fl. 194), o que não afasta as imputações ati-
nentes às outras liberações.

43. Como descrito no item anterior, está compro-
vado nos autos que a maioria dos pagamentos foram 
aprovados diretamente pelo responsável (Anexo 1, fls. 
65/66; 95-98; 155/156; 189-192; Anexo 2, fl. 85; Anexo 
3, fls. 88-92; Anexo 5, fls. 68/69; 95/96; Anexo 4, fls. 
70/71), não sendo possível ao ex-gestor imiscuir-se 
de sua responsabilidade.

Argumento

44. Alega, ainda, que, em decorrência da quanti-
dade de convênios celebrados pela Funasa, a Procu-

radoria Geral do órgão elaborou parecer jurídico pa-
drão, que constava de todos os convênios assinados 
pela instituição.

Análise

45. Não coadunamos com o posicionamento do 
recorrente. Cada convênio possui peculiaridades pró-
prias que demandam posicionamento específico do 
parecerista jurídico. De acordo com o caput, do art. 4º, 
da Instrução Normativa/STN 01/1997, as minutas de 
cada ajuste celebrado pelo órgão deveriam ser apre-
ciadas pela Assessoria Jurídica da Funasa.

46. O parecer padrão não atende as determina-
ções legais. Na presente auditoria, foi possível perceber 
inúmeras situações que demandariam manifestação es-
pecífica do órgão jurídico como, por exemplo, ausência 
de documentação fundamental e descumprimento de 
outras determinações da Instrução Normativa.

47. Entretanto, não obstante não concordamos 
com a argumentação apresentada pelo responsável, 
em consulta aos autos percebemos que, apesar de 
essa irregularidade constar no corpo da instrução que 
embasou o Acórdão combatido (Volume 1, fls. 260-
310), não foi ocorrência explícita no Ofício de Audiên-
cia (Volume 1, fls. 322/323).

48. Assim, mesmo com a manifestação espon-
tânea do gestor no presente recurso, não se pode 
considerar a referida irregularidade nos fundamentos 
da multa que ora se discute, pois a ausência da oitiva 
antes da prolação do acórdão afronta o contraditório e 
a ampla defesa previstos constitucionalmente. Assim, 
propomos dar provimento parcial do recurso, para re-
duzir a penalidade aplicada aos recorrentes.

Argumentos

49. Após, o responsável destaca trecho dos em-
bargos de declaração acolhidos por esta Corte, por 
meio do Acórdão 2.706/2009 – Primeira Câmara, no 
qual o relator afirma que as decisões do gestor em-
bargante estariam lastreadas em posicionamento do 
corpo técnico, o que afastaria a intenção de descum-
prir propositalmente os textos legais.

50. Do mesmo modo, no que tange à possível au-
sência de documentos e existência de certidões com 
validade vencida, o ex-gestor responsabiliza as Coor-
denações Regionais, os órgãos técnicos em Brasília 
e o Diretor-Executivo, responsável pela liberação dos 
recursos. Conclui, por fim, no que concerne à irregu-
laridade atinente à licença ambiental que:

“A Coordenação Regional do Rio Grande 
do Sul teria por obrigação agregar a referida 
licença ambiental dentro do seu prazo de va-
lidade, a Coordenação-Geral de Convênios 
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teria que conferir tanto a existência como a 
validade de tal licença e, por fim, a Diretoria-
-Executiva deveria fazer a última conferência 
vez que nesta instância se daria a autorização 
para liberação dos recursos”.

Análise

51. Os argumentos do gestor não merecem pros-
perar. Destaque-se inicialmente que não foi o relator 
ou o Tribunal que se manifestou sobre a ausência de 
intenção do gestor em descumprir o ordenamento, 
mas sim o próprio embargante que apenas foi citado 
no relatório apresentado pelo Exmº Sr. Ministro Walton 
Alencar no Acórdão 2.706/2009 – Primeira Câmara.

52. De toda sorte, como manifestado anteriormen-
te, o dirigente do órgão responde pelos atos praticados 
por seus subordinados, seja por manter a competência 
original delegada, seja por culpa in eligendo ou in vi-
gilando, salvo manifesta prova em contrário.

53. Além disso, no presente caso, a ampla desor-
ganização do órgão auditado tem estreita correlação 
com a gestão do ora recorrente, posto que as medi-
das saneadoras em boa medida apenas podem ser 
tomadas pela cúpula.

54. No que tange à ausência de licença ambiental 
válida antes da celebração do convênio 557668 (n. ori-
ginal: 2328/05) é inafastável a gravidade da infração. A 
responsabilidade pela última conferência atribuída pelo 
recorrente à Diretoria-Executiva, mesmo não confirma-
da documentalmente nos autos, constituiria delegação 
de competência. Logo, a atribuição precípua continua 
sendo do gestor máximo da entidade, como delegante.

Mérito: Responsável VALDI CAMARCIO BEZERRA 
(Anexo 14, fls. 1-7).

Argumentos

55. No que tange às irregularidades apontadas 
pelo acórdão combatido no Convênio n. 515252, o re-
corrente alega não ter afrontado a norma inscrita no 
art. 18 da IN 01/1997, pois teria observado o disposto 
no §2º, do art. 21, do mesmo instrumento.

56. Nesse acordo, segundo o ex-gestor, resta 
pendente a terceira parcela, correspondente a 20%, 
do valor ajustado e o convenente apresentou presta-
ção de contas parcial atinente à primeira parcela como 
manda a Instrução Normativa supracitada.

Análise

57. Não concordamos com o posicionamento do 
recorrente. É importante ressaltar, inicialmente, que as 
normas inscritas nos artigos 18 e 21, § 2º, da IN/STN 
01/1997, não são excludentes. Determina o art. 18, 
da Instrução, que a liberação de recursos financeiros 

oriundos de convênio deve obedecer ao cronograma 
de desembolso previsto no Plano de Trabalho, obriga-
toriamente guardando consonância com as fases ou 
etapas de execução do objeto do convênio.

58. O §2º, do art. 21, do referido instrumento, ape-
nas delimita o momento de apresentação da prestação 
de contas parcial dos recursos liberados, quando a li-
beração ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, sem des-
vincular os pagamentos da execução física do objeto.

59. No caso do Convênio 515252 (n. original: 
1057/04), o cronograma previa a execução do objeto 
entre julho de 2004 e junho de 2005 (Anexo 5, fl. 53). 
Os recursos, todavia, foram liberados em fevereiro de 
2005 e outubro de 2005 (Anexo 5, fls. 61/62 e 68/69), 
materializando a prática do órgão de liberação em três 
parcelas (40%, 40% e 20%).

Argumentos

60. Em relação aos problemas apontados no Con-
vênio n. 524040, o responsável sustenta que, antes de 
observar a hierarquia das leis, objetivou resguardar a 
finalidade da instituição, em benefício da saúde pública 
do País. Argumenta que:

“[...]a comprovação da regularidade fis-
cal perante a seguridade social concentra-se 
no fato de que tal comprovação possa se dar 
a posteriori da celebração do convênio sob a 
justificativa de preservação do interesse pú-
blico, tendo em vista que não acarreta lesão 
ao interesse público nem prejuízo a terceiros”.

61. Assim, o ex-gestor conclui que, se o conve-
nente confirmar a adimplência com a seguridade social, 
permanecerá apto no sistema. Caso isso não ocorra, 
constatada a existência de débitos, o convênio não 
poderá prosseguir, devendo ser extinto.

Análise

62. Não coadunamos com os argumentos apre-
sentados pelo responsável. O art. 56, da Lei n. 8.212/91, 
é claro ao afirmar que a inexistência de débitos em re-
lação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS é condição necessária para que 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam 
celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes com 
a União. Vê-se claramente que a condição é prévia à 
assinatura do termo.

63. Do mesmo modo, prevê o art. 2º, inc. VII, da 
Instrução Normativa n. 01/1997, que já na proposição 
do convênio pelo ente interessado deverá ser apre-
sentado Plano de Trabalho contendo a comprovação 
pelo convenente de que não se encontra em situação 
de mora ou inadimplência perante órgão ou entidade 
da Administração Pública Federal Direta e Indireta.
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64. Os argumentos atinentes à saúde pública do 
país são metajurídicos, não cabendo sua aplicação por 
fundações públicas como a Funasa e até mesmo por 
órgãos administrativos como esta Corte, tendo em vista 
a mais absoluta submissão ao princípio da legalidade. 
Assim, a ausência de Certidão Negativa de Débitos do 
INSS no momento da celebração do ajuste afronta os 
dispositivos legais inerentes à matéria.

Argumentos

65. Por fim, no que concerne ao Convênio n. 
524307, o recorrente argumenta que não se apegou 
exclusivamente à hierarquia das leis, dando ênfase 
na finalidade institucional da Funasa, de promoção da 
saúde pública no país.

66. Além disso, segundo o responsável, esse 
ajuste baseou-se na Portaria n. 143/2005:

“[...]que autoriza a celebração de Convê-
nios com a aprovação do projeto ou do pré-
-projeto preliminarmente, condicionando a con-
tinuidade dos Convênios, bem como a liberação 
dos recursos, à regularização das pendências 
que porventura pudesse haver”.

67. Destaca o art. 1º, da referida Portaria, para 
informar que não há contradição entre esse instrumen-
to e a Instrução Normativa 01/1997.

Análise

68. Os argumentos apresentados pelo recorren-
te não merecem prosperar. Como discutido acima, a 
finalidade institucional da Funasa não pode suplantar 
os dispositivos legais que regem a celebração e ad-
ministração de convênios no âmbito da administração 
pública.

69. Os dispositivos citados pelo responsável pro-
vavelmente estão contidos no art. 2º da Portaria n. 
143/2005 e estão embasados nas normas inscritas 
nos §§8º e 9º, do art. 2º, da IN/STN 01/97, os quais, 
inclusive, foram incluídos apenas em 2007, in verbis:

“[...]
§ 8º Para fins de celebração do convê-

nio, admite-se projeto básico sob a forma de 
pré-projeto, desde que do termo de convênio 
conste cláusula específica suspensiva que 
condicione a liberação da parcela única ou da 
primeira das parcelas de recursos do convênio 
à prévia apresentação do projeto básico na 
forma prevista nos §§ 1º ou 7º deste artigo, 
conforme o caso. IN STN n. 4, de 17.5.2007

§ 9º O pré-projeto de que trata o § 8º 
deste artigo deverá conter o cronograma de 
execução da obra ou serviço (metas, etapas 
ou fases), o plano de aplicação dos recursos 
envolvidos no convênio, discriminando-se, in-
clusive, os valores que correrão à conta da 
contrapartida, e o cronograma de desembolso 
dos recursos, em quotas pelo menos trimes-
trais, permitida, na hipótese de o pré-projeto 
não ser aceito pelo concedente, a apresen-
tação dos detalhes de engenharia no projeto 
básico. IN STN n. 4, de 17.5.2007

[...]”.

70. Nota-se que os normativos permitem ex-
cepcionalmente a apresentação de projeto básico na 
forma de pré-projeto. O texto da portaria não abarca 
os demais documentos necessários à celebração dos 
convênios, como a documentação relativa à proprieda-
de do imóvel, exigida pelo art. 2º, inc. VIII, da IN/STN 
01/1997, não assistindo razão ao responsável.

71. Cabe ressaltar, por fim, que a ausência de 
notificação da irregularidade atinente à ausência de 
parecer individualizado nos ajustes celebrados pela 
Funasa, nos termos dos itens 45 a 48 desta instrução, 
deve ser aproveitada pelo ora recorrente. Dessa forma, 
faz-se necessário reduzir a multa aplicada aos gesto-
res, em homenagem aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa.

Proposta

72. Diante do exposto, com fundamento nos ter-
mos do artigo 48, da Lei n. 8.443/92, submeto os autos 
à consideração superior propondo:

a) conhecer dos Pedidos de Reexame interpos-
tos pelos senhores Paulo de Tarso Lustosa da Costa 
e Valdi Camarcio Bezerra, pessoalmente ou por seus 
procuradores, contra o Acórdão 2.306/2009 – TCU – 1ª 
Câmara, Sessão de 12/5/2009, Ata 14/2009;

b) dar parcial provimento aos recursos apresen-
tados, para dar nova redação ao item 9.1, do Acórdão 
recorrido, de modo a reduzir o valor da multa aplicada 
aos recorrentes, tendo em vista a ausência de notifi-
cação dos responsáveis quanto a não apreciação do 
texto das minutas de convênio pela assessoria jurídica;

c) comunicar aos recorrentes a deliberação que 
vier a ser proferida por esta Corte, bem como à Procu-
radoria da República no Distrito Federal, ao Ministério 
da Saúde e ao Congresso Nacional.”

É o relatório
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VOTO

Por atender aos requisitos de admissibilidade, 
podem ser conhecidos os pedidos de reexame inter-
postos pelos responsáveis Paulo de Tarso Lustosa 
da Costa e Valdi Camarcio Bezerra contra o acórdão 
2.306/2009-TCU-1ª Câmara, que, ao rejeitar suas ra-
zões de justificativa, aplicou-lhes multa individual no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência 
de irregularidades na celebração de convênios des-
providos da documentação comprobatória exigida pela 
Instrução Normativa STN 1/1997, bem como nas nor-
mas atinentes à seguridade social.

2. A equipe de auditoria deste Tribunal constatou 
em diversos convênios firmados pela Funasa a ausência 
de Certidão Negativa de Débitos do INSS, de licenças 
ambientais e de comprovantes confiáveis da proprie-
dade plena dos imóveis utilizados no ajuste, além da 
falta de parecer da assessoria jurídica nas minutas de 
acordos e o descompasso entre a execução física do 
objeto e a liberação dos recursos federais.

3. Ao apreciar a matéria, a Secretaria de Re-
cursos – Serur, em pareceres uniformes, opinou pela 
improcedência dos argumentos dos recorrentes, con-
forme transcrito no relatório precedente, posto que 
insuficientes para alterar a deliberação ora recorrida.

4. Julgo corretas as conclusões da unidade téc-
nica quanto à caracterização das irregularidades apu-
radas nestes autos.

5. Entretanto, embora não afastadas as irregu-
laridades apontadas nos autos, restou consignado no 
acórdão recorrido a adoção, pelos responsáveis, de 
medidas saneadoras, sintetizadas nas seguintes ações:

– atualização do sistema de acompanhamento pelas 
coordenações regionais;

– levantamento dos convênios vigentes, demonstrando 
o valor da obra, quantidade de parcelas libera-
das, valor e percentuais de recursos liberados e 
de execução da obra;

– suspensão temporária dos pagamentos dos convê-
nios vigentes até novo levantamento;

– os convênios que não tiveram a primeira parcela li-
berada serão enquadrados na nova sistemática 
de liberação. A liberação da segunda parcela fica 
condicionada ao início da obra;

– bloqueio dos saldos das contas dos convênios refe-
ridos na audiência que tiverem execução física 
incompatível com a financeira e adoção dos pro-
cedimentos necessários à regularização.

6. Além disso, as coordenações regionais, a quem 
compete o acompanhamento da execução física dos 

convênios, foram incumbidas da verificação de danos 
ao Erário, por inexecução ou desvio de finalidade, que, 
se confirmados, ensejarão a instauração de tomadas 
de contas especiais.

7. Dessa forma, os recorrentes agiram pronta-
mente para obstaculizar qualquer possibilidade de 
agravamento da situação identificada nos autos e que, 
por certo potencializariam eventual dano ao erário.

8. Julgo que essa circunstância, no presente caso 
concreto, deva ser levada em consideração, para afas-
tar as multas impostas, considerando que as medidas 
anunciadas pelos responsáveis demonstraram interes-
se em seguir as orientações insertas no Relatório de 
Auditoria da unidade técnica.

9. Destaco, por fim, que a proposta a que ora 
submeto a este Colegiado guarda consonância com 
o acórdão 2.706/2009-1ª Câmara, que, ante a imple-
mentação de medidas eficazes e em harmonia com a 
orientação do Tribunal, houve por bem afastar a respon-
sabilidade nestes autos do ex-presidente da Funasa, 
Francisco Danilo Bastos Forte.

Nessas condições, com as vênias por discordar 
dos pareceres da Serur, voto pela adoção da minuta 
de acórdão que trago ao escrutínio deste colegiado.

TCU, Sala das Sessões, 17 de abril de 2012. – 
Ana Arraes, Relatora

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 11 de maio do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – A Presidência designa o Deputado Marcos 
Rogério, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado João Dado, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 564, 
de 2012, que “Altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro 
de 2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES 
os setores que especifica, dispõe sobre financiamento 
às exportações indiretas, autoriza o Poder Executivo 
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Ga-
rantias S.A. – ABGF, autoriza a União a participar de 
fundos dedicados a garantir operações de comércio 
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto, 
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, e 
dá outras providências”, conforme o Ofício nº 205, de 
2012, da Liderança do PDT, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 205/2012 Lid. PDB

Brasília, 10 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2-

12 do Congresso Nacional, indico o nome do Deputado 
Marcos Rogério PDT/RO, como membro suplente, para 
compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 564/2012, em substituição ao 
Deputado João Dado PDT/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Assis Carva-
lho, como membro suplente, para integrar a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – 
CMO, em vaga destinada ao Partido dos Trabalhadores 
(PT), conforme o Ofício nº 231, de 2012, da Liderança 
do partido na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 231/PT

Brasília, 9 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar o Deputado Assis Carvalho (PT/PI), como 
suplente da Comissão Mista de Plano, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Lí-
der do PT.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Senador Eduardo Amo-
rim, nos termos do Ofício nº 9, de 2012, da Liderança 
do Bloco União e Força, para integrar, como suplente, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
vaga cedida provisoriamente pelo PSOL.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 9/2012/GLBUF/SF

Brasília, 10 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Edu-

ardo Amorim para integrar, como membro Suplente, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa, em vaga cedida provisoriamente pelo Partido 
Socilista e Liberdade – PSOL.

Aproveito a oporunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 54/2012-PRES-CI

Brasília, 10 de maio de 2012

Assunto: Indicação membros de Subcomissão Per-
manente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na Reunião 

da Comissão de Serviços de Infraestrutura, realizada 
em 10 de maio do corrente, e nos termos do Artigo 
89, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, designei os seguintes Senadores para comporem 
a Subcomissão Permanente para acompanhamento 
das Atividades da Eletrobrás Distribuição, criada pelo 
Requerimento nº 8, de 2012 – CI:

Bloco de Apoio ao Governo:
Titulares – Senador Jorge Viana e Vanessa Gra-

zziotin; 
Suplente – Senador Wellington Dias;

Bloco Parlamentar da Maioria: 
Titular – Senadores Ivo Cassol; 
Suplentes – Senadores Ciro Nogueira e Senador 

Valdir Raupp; e 

Bloco Parlamentar Minoria: 
Titular – Senador Jayme Campos.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente.

Ofício nº 56/12-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 9 de maio de 2012

Assunto: designação de membro da Subcomissão 
Permanente de Segurança Pública

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na 4ª Reunião 

Ordinária realizada em 20 de fevereiro do corrente, 
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com base no disposto no art. 89, IV, do Regimento 
Interno desta Casa, obedecendo a proporcionalidade 
partidária, designei o Senador Ricardo Ferraço para 
compor o quadro da Subcomissão Permanente de Se-
gurança Pública como suplente no Bloco Parlamentar 
(PMDB, PP e PV).

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

OF. 1-MPV565/2012

Brasília, 10 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão 

Mista, destinada a apreciar a Medida Provisória nº 565, 
de 2012, foi instalada em reunião realizada nesta data, 
com o seguinte resultado:

Presidente: Deputado Arthur de Lira
Vice-Presidente: Senador Lobão Filho
Relator: Senador Walter Pinheiro
Relator Revisor: Deputado Heleno Silva

Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira, 
Presidente eventual.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Sr. Senador Eduardo Amorim e a Srª Sena-
dora Angela Portela enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos 
acompanham pelas redes sociais,

No mês de abril apresentei três Projetos de Lei 
a esta Casa, os quais já foram distribuídos às comis-
sões pertinentes.

O primeiro deles versa sobre o Código de Defe-
sa do Consumidor, no sentido de que a contagem de 
prazo no qual o cidadão pode reclamar, em juízo, a 
respeito de algum defeito do bem adquirido ou de um 
serviço prestado, inicie-se a partir do término da garan-
tia contratual. Hoje, esses prazos correm juntos o que 

faz com que o consumidor não tenha como recorrer 
à justiça em caso de o eletrodoméstico, por exemplo, 
continuar apresentando o mesmo defeito depois do 
término da garantia contratual.

O segundo favorece e beneficia os mícroempre-
endedores individuais, as microempresas e as em-
presas de pequeno porte no que se refere às causas 
que tramitem na Justiça do Trabalho, dando a estes 
a dispensa do depósito recursal, para dar entrada de 
agravo de instrumento e, dessa maneira, proteger tal 
segmento produtivo das suas inerentes fragilidades es-
truturais e financeiras e da desigual concorrência com 
as grande empresas, considerando-se, principalmente 
que esses são os maiores geradores de empregos e 
renda da atualidade.

Já o PLS 111, estabelece o direito de renúncia 
à prescrição penal. No nosso país, o Código Penal 
estabelece a obrigatoriedade de a Justiça, ainda que 
não haja provocação do réu ou do Ministério Público, 
declarar a prescrição da ação penal.

Pela prescrição, extingue-se a pretensão puniti-
va do Estado pelo decurso do tempo. Sabemos que a 
consumação da prescrição penal não absolve o acu-
sado, permanecendo no meio social a dúvida sobre a 
autoria ou participação no crime, manchando, assim, a 
reputação do indivíduo que fora acusado injustamente.

No atual sistema, ainda que o acusado deseje 
que o processo prossiga para que haja uma defini-
ção quanto a sua participação em evento criminoso, 
absolvendo-o, isso não é possível, pois a prescrição 
é irrenunciável no Direito Penal.

Assim, o objetivo da presente proposta é estabe-
lecer o direito ao acusado de renunciar ao prazo pres-
cricional, com o intuito de obter na Justiça um exame 
de mérito da ação penal, para que o Judiciário, desta 
forma, possa concluir sobre a responsabilidade do 
acusado, a qual, inclusive, pode ser nenhuma.

Estamos Srªs Senadoras, Srs. Senadores em um 
momento bastante oportuno para discutirmos este tema, 
uma vez que em outubro do ano passado foi instalada, 
aqui no Senado Federal, a Comissão de Juristas com 
finalidade de elaborar um Antiprojeto de Código Penal.

E gostaria de nesse momento, parabenizar o Se-
nador Pedro Taques, pela iniciativa bastante oportuna, 
uma vez que nosso atual Código Penal data de 1940, 
é fato que sofreu uma revisão de sua parte geral em 
1984, mas encontra-se bastante obsoleto, apresen-
tando um evidente grau de atraso e falta de sintonia 
com as exigências contemporâneas, onde a dinâmica 
social é cada dia mais veloz, globalizada e tecnológica.
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Continuamos atentos, Sr. Presidente, às deman-
das da nossa sociedade e às necessidades dos nos-
sos cidadãos. A política, realmente, tem que ser um 
instrumento de transformação social e nós somos os 
agentes responsáveis por essa transformação, somen-
te dessa maneira teremos um país mais igualitário e 
justo para todos nós.

Para finalizar, gostaria de parabenizar a cidade de 
Riachão do Dantas, terra de sergipanos ilustres, como 
Lourivai Fontes e tantos outros; pela sua Emancipação 
Política e através do seu prefeito Ivanildo Macedo, pa-
rabenizar a sua gente.

Muito obrigado.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras e mães!

A sensibilidade e a competência de uma mulher, 
à frente do Poder central do nosso país, fará com que 
comemoremos, neste domingo, o Dia das Mães com 
mais esperança em dias melhores no futuro.

Desde o primeiro dia de seu governo, comprome-
tida com a erradicação da pobreza extrema no país, a 
presidenta Dilma Rousseff lançará, neste domingo, o 
programa social ‘Ação Brasil Carinhoso’.

Como noticia a mídia, focado em famílias das re-
giões Norte e Nordeste, o programa será constituído 
de três eixos, que são: reforço ao ‘Bolsa Família’, am-
pliação dos programas de saúde para crianças de até 
seis anos e aumento do acesso a creches, de crianças 
de famílias extremamente pobres.

A ação governamental deverá mirar as crianças 
com idade entre zero e seis anos, em famílias de ga-
nhos individuais mensais de até R$ 70, que é a linha 
oficial da miséria. 

A ideia é acabar com o limite de cinco crianças 
de até seis anos, por família, que recebem o benefício 
variável do ‘Bolsa Família’. 

Uma grande medida, portanto, de ampliação do 
teto do ‘Bolsa’, que irá beneficiar milhões de famílias.

Além anunciar mudanças no programa de transfe-
rência de renda, o ‘Ação Brasil Carinhoso’ também terá 
medidas voltadas à saúde tais como distribuição gra-
tuita de remédios contra asma, ações contra a anemia 
e ampliação da aplicação de vacinas na rede pública 
para a primeira infância {zero a seis anos}.

Pautado na determinação de cumprir a promes-
sa de construir seis mil creches até 2014, o novo pro-
grama, conterá ainda medidas que visam acelerar a 
construção de creches, como forma de aumentar as 

vagas para filhos de famílias beneficiárias do programa 
transferidor de renda.

Neste sentido, informa a mídia, o governo deverá 
aumentar em cerca de 50%, o total do repasse que hoje 
é feito pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica), para cada nova vaga cria-
da pelos municípios para as crianças, alvo do programa.

O Ministério da Educação (MEC) também de-
verá facilitar o repasse de recursos para a prefeitura 
que ampliar as vagas, independentemente do novo 
censo escolar. 

E, neste particular, registro que, sintonizada com 
a meta do governo Dilma, de ampliar creches no país, 
assegurei, por meio emendas individuais ao Orçamen-
to Geral da União, recursos para a construção de 18 
creches, sendo quatro em Boa Vista e uma em cada 
um dos municípios de Roraima.

Nestas creches, as mães poderão deixar suas 
crianças em tempo integral, com alimentação, educa-
ção, segurança e assistência à saúde.

Senhoras e senhores, depois da edição do ‘Brasil 
Sem Miséria’, programa social que objetiva acabar com 
a pobreza até 2014, o ‘Ação Brasil Carinhoso’, é, sem 
sombra de dúvidas, o maior conjunto de iniciativas já 
dirigidas à área social, pelo governo federal. 

Com este novo programa, a presidenta Dilma 
Rousseff está com os olhos voltados para aproxima-
damente cinco milhões de crianças com idade entre 
zero a seis anos, que poderão ser beneficiadas e ter 
no futuro, uma oportunidade de vida melhor.

Sob o meu ponto de vista, os benefícios que a pre-
sidenta Dilma anunciará neste Dia das mães, por meio 
do novo programa, são direitos, e não privilégios, de 
milhões de crianças que precisam ser enxergadas hoje. 

Portanto, espero que o anúncio sirva para refor-
çar na mente de todas as mães cujos filhos serão be-
neficiados, a ideia de que ser mãe é ter coragem de 
procriar e educar. Mas, é, sobretudo, lutar para vencer 
desafios, superar obstáculos e, principalmente, con-
quistar direitos. 

Era o que tinha a dizer, senhor presidente, mar-
cando o Dia das Mães deste ano. 

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presi-
dência vai encerrar a presente sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 24 
minutos.)
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(Inicia–se a sessão às 9 horas e encer-
ra–se às 12 horas e 57 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
262, de 2012, do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto 
de Lei do Senado nº 93, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

 
Of. nº 262/12/OS–GSE

Brasília, 8 de maio de 2012.

Assunto: Comunico envio de PL à sanção

Senhor Primeiro–Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.458, de 2011, do Se-

nado Federal (PLS nº 93/11 na Casa de Origem), o qual 
“Altera as Leis nºs 12.037, de 1º de outubro de 2009, e 
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Pe-
nal, para prever a coleta de perfil genético como forma 
de identificação criminal, e dá outras providências.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro–Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, 
de 2012 (nº 475/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Cameroun sobre o Exercício de Atividade Remunera-
da por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado 
em Brasília, em 4 de agosto de 2010.

É o seguinte o Projeto:

Ata da 78ª Sessão, Não Deliberativa 
em 11 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Paulo Paim e Delcídio do Amaral.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 
215, de 2012, vai à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Encerrou–se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 127, de 2011 (nº 5.396/2009, na Casa de origem) 
de iniciativa da Presidência da República, que altera o 
inciso V do art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, 
para incluir a esclerose múltipla no rol das doenças 
incapacitantes.

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Senhora 
Presidente da República, as seguintes Mensagens:

– nº 158, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 71, de 2010 
(nº 1.821/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Luis Carlos Heinze), que institui o Dia Nacional 
do Cooperativismo de Crédito, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.620, de 2012;

– nº 159, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2010 
(nº 4.170/2001, na Casa de origem, do Deputado 
Julio Semeghini), que institui o Dia Nacional do 
Maquinista Ferroviário, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.621, de 2012;

– nº 160, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2010 
(nº 5.076/2009, na Casa de origem, do Deputado 
Eliene Lima), que institui o Dia Nacional do Atleta 
Paraolímpico e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.622, de 2012;

– nº 162, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 153, de 2010 
(nº 5.513/2009, na Casa de origem, do Deputado 
William Woo), que institui o Dia do Aniversário do 
Buda Shakyamuni e o inclui no Calendário Ofi-
cial de Datas e Eventos Brasileiro, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.623, de 2012;

– nº 163, de 2012, na origem, que restitui os autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 203, de 
2009 (nº 1.852/2003, na Casa de origem, do De-
putado Fernando Ferro), que institui o dia 17 de 
outubro como o Dia Nacional da Música Popular 
Brasileira, sancionado e transformado na Lei nº 
12.624, de 2012; e

– nº 164, de 2012, na origem, que restitui os autógra-
fos do Projeto de Lei da Câmara nº 228, de 2009 
(nº 130/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Max Rosenmann), que institui o dia 8 de maio 
como o Dia Nacional do Turismo, sancionado e 
transformado na Lei nº 12.625, de 2012.

Encaminhe–se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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PARECER N° 501, DE 2012

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Resolução do 
Senado n° 39, de 2011, do Senador José 
Sarney, que denomina Museu Histórico Se-
nador Itamar Franco o Museu Histórico do 
Senado Federal.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Resolução do Senado n° 39, de 
2011, do Senador José Sarney, propõe denominar Mu-
seu Histórico Senador Itamar Franco o Museu Histórico 
do Senado Federal (art. 1°), com entrada em vigor tão 
logo publicada a norma (art. 2°).

Em sua justificação, o Senador José Sarney traça 
um perfil biográfico do recém–falecido Senador Itamar 
Franco, ressaltando sua contribuição para a democracia 
brasileira e, especialmente, para a memória política do 
País, pois foi de sua autoria o projeto de resolução que 
criou o Museu Histórico do Senado Federal.

Distribuída à Comissão Diretora e a esta Comis-
são de Educação, Cultura e Esportes (CE), a matéria 
não recebeu emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), compete à CE apreciar pro-
posições legislativas que tenham como objetivo criar 
homenagens cívicas.

Efetivamente, assiste razão ao autor do Projeto 
de Resolução n° 39 de 2011, ao propor uma home-
nagem dupla: com a nova denominação, honra–se o 
Senado Federal e o nosso saudoso companheiro, Ita-
mar Franco, que tanto fez por esta Casa, pela demo-
cracia e pelo Brasil.

Poucos brasileiros tiveram a coragem e o tirocí-
nio político de Itamar Franco, qualidades que, aliadas, 
fizeram dele protagonista em Juiz de Fora, em Minas 
Gerais e em todo o Brasil. Defensor da democracia, da 
moralidade pública e baluarte da estabilização política 
e econômica do Brasil, Itamar Franco assumiu os car-
gos públicos mais relevantes, em momentos decisivos 
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de nossa história. Assim sendo, ainda que modesta, 

essa homenagem que o Senado Federal agora presta 

será mais uma a reverenciar sua memória.

A proposição, além de seu mérito, atende aos 

requisitos formais do RISF e aos de juridicidade e de 

constitucionalidade.

III – Voto

Considerados o mérito, a constitucionalidade, a 
juridicidade e a regimentalidade, somos pela Aprovação 
do Projeto de Resolução do Senado n° 39, de 2011.

Sala da Comissão em 28 de fevereiro de 2012.– 
Senador Cristovam Buarque, Presidente – Senador 
Pedro Simon, Relator.



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 12 17869 

PARECER N° 502, DE 2012

Da Comissão Diretora, sobre o Projeto 
de Resolução n° 39, de 2011.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

O Projeto de Resolução n° 39, de 2011, de autoria 
do Senador José Sarney, nos termos do artigo 59, VII, 
da Constituição Federal e artigo 213, III, do Regimento 
Interno do Senado Federal, versa sobre a mudança da 
denominação do Museu Histórico do Senado Federal 
para Museu Histórico Senador Itamar Franco.

A justificação, além de prestar justa homenagem 
ao grande nome do Senador Itamar Franco, rememo-
ra que Sua Excelência “foi o idealizador da criação de 
um museu que perpetuasse, por meio dos objetos e 
documentos, a memória do Senado Federal.”

Ficou igualmente consignado que o Senador Ita-
mar Franco, pela marca da perseverança, conseguiu 
aprovar a Resolução n° 26, que instituiu o Museu do 
Senado Federal, outra obra de suas mãos.

Alinho–me com Sua Excelência, o Presidente 
José Sarney, para reforçar que o Senador Itamar Franco 
foi, “sem dúvida um dos nomes mais representativos 
da Historia republicana.”

II – Voto

Considerando que o Projeto de Resolução n° 
39, de 2011, insere–se na competência normativa do 
Senado Federal, conforme dispõe o art. 59, VII, da 
Constituição Federal, coaduna–se com a integridade 
do texto da Carta Política de 1988, presta a justa ho-
menagem ao nome do grande mineiro Itamar Franco 
e está livre de qualquer vício de inconstitucionalidade, 
somos favoráveis à aprovação do Projeto de Resolução 
n° 39, de 2011, de autoria do Senador José Sarney.

Sala de Reuniões,

PARECER N° 503, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 131, de 2012.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

Trata o presente processo do Requerimento n° 
131, de 2012, de autoria da Senadora Vanessa Gra-
zziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 
50, § 2°, da Constituição Federal e dos artigos 215 e 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, postula 
seja ouvido o Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia sobre “os investimentos em novas fontes de 
energia elétrica, alternativas às hidrelétricas e termo-
elétricas, em especial as renováveis e não poluentes.”

II – Análise

O Requerimento n° 131, de 2012, de autoria da 
Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, 
com o esteio do artigo 50, § 2°, da Constituição Fede-
ral e dos artigos 215 e 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro 
de Estado de Minas e Energia sobre “os investimentos 
em novas fontes de energia elétrica, alternativas às hi-
drelétricas e termoelétricas, em especial as renováveis 
e não poluentes.”

A nobre parlamentar, em complemento, apre-
senta rol de questionamentos sobre as diversas fon-
tes de energia vinculadas ao estado do Amazonas e 
matérias correlatas.

Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin 
embasa seu pleito justificando a importância de deba-
tes sobre “alternativas viáveis para expansão da rede 
de energia elétrica, bem como quais seriam as alter-
nativas mais baratas e ecológicas...”.

Acrescenta a parlamentar amazonense que “no 
estado do Amazonas, por exemplo, nos últimos anos 
surgiu como alternativa para a produção de energia 
elétrica o uso do gás natural assim como a própria 
energia solar, em razão do sol abundante da região.”

Dentre outros interessantes argumentos, a Sena-
dora requerente aduz “que é necessário também verifi-
car as novas alternativas que se apresentam para traçar 
uma política unificada de produção energética para o 
país a fim de delimitar diretrizes e metas para o setor.”

III – Voto

O Requerimento vem devidamente fundamen-
tado e as razões que o justificam estão conforme o 
ordenamento jurídico, além do que as respostas a 
serem dadas mostram–se relevantes para os interes-
ses da atuação parlamentar da respeitada Senadora 
do Amazonas, em especial quanto a oportunidade do 
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debate em torno de “uma política unificada de produ-
ção energética para o país a fim de delimitar diretrizes 
e metas para o setor.”

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Re-
querimento n° 131, de 2012, de autoria da Senadora 
Vanessa Grazziotin. – Senador Cícero Lucena, Relator.

PARECER Nº 504, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 146, de 2012, de autoria do 
Senador Cristovam Buarque, que visa a obter 
da Ministra de Estado do Meio Ambiente in-
formações relativas aos estudos técnicos e à 
consulta pública previamente realizados para 
identificar a localização, a dimensão e os limi-
tes adequados do Parque Nacional Marinho 
das Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

O Senador Cristovam Buarque, com base no art. 
50, § 2°, da Constituição Federal, nos termos dos arts. 
216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, e 
considerando o disposto na Lei n° 9.985, de 18 de julho 
de 2000, apresentou o Requerimento n° 146, de 2012, 
que visa a obter da Ministra de Estado de Meio Ambiente 
informações relativas aos estudos técnicos e à consulta 
pública previamente realizados para identificar a locali-
zação, a dimensão e os limites adequados do Parque 
Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no Estado do 
Paraná, bem como remessa de cópia dos documentos 
pertinentes.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal e do art. 3° do Ato da Mesa n° 1, de 
2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, que regulamenta o pedido de informações previsto 
no art. 50, § 2° da Constituição Federal, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente à sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos no Período do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

A proposição encontra–se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regulam 
os pedidos de informações a autoridades do Poder 
Executivo.

Atende igualmente os requisitos de admissibili-
dade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de 2001, uma 
vez que se refere a matéria submetida à apreciação 
do Senado Federal e atinente à sua competência fis-
calizadora, não contempla tema vedado por aquele 
diploma legal ou sujeito a sigilo, e se encontra dirigido 
à autoridade ministerial competente.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, votamos pela apro-
vação do Requerimento n° 146, de 2012.

PARECER N° 505, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 155, de 2012, pelo qual a 
Senadora Vanessa Grazziotin solicita infor-
mações ao Advogado Geral da União sobre 
contratos realizados entre indígenas da 
Amazônia e empresas estrangeiras.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin, com base no 
art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e nos termos 
do arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado 
Federal, apresentou o Requerimento n° 155, de 2012, 
pelo qual solicita ao Advogado–Geral da União infor-
mações pertinentes à denúncia sobre contrato entre 
os índios Munducuru e a empresa estrangeira Celes-
tial Green Ventares.

A denúncia diz respeito ao contrato de cessão 
dos direitos sobre uma área com dezesseis vezes o 
tamanho da cidade de São Paulo, no município de Ja-
careacanga (PA), que gera para a empresa compradora 
benefícios sobre a biodiversidade e o acesso irrestrito 
ao território indígena. São as seguintes as informações 
requeridas, in verbis:
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1. A Advocacia Geral da União – AGU 
tem conhecimento de contratos firmados en-
tre indígenas e empresas estrangeiras em Ja-
careacanga, ou qualquer outro município em 
qualquer Estado brasileiro?

2. No caso específico, noticiado pela im-
prensa, a AGU tem ou teve acesso a esse(s) 
contrato(s), no qual índios da etnia Munducuru, 
do estado do Pará, teriam vendido direitos so-
bre área em plena floresta amazônica? Caso 
positivo enviar cópia integral,  dos referidos 
contratos;

3. A AGU tomou ou irá tomar providên-
cias para investigar a existência, ou não, desse 
contrato ou contratos, se existirem?

4. Quais são as providências adotadas 
pela AGU em relação a contratos de cessão 
de direitos da biodiversidade ou que utilizam 
áreas de proteção ou reservas indígenas?

5. A Empresa Celestial Green Ventures 
tem algum processo no qual a União seja par-
te, em qualquer pólo?

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Inter-
no do Senado Federal e do art. 3° do Ato da Mesa n° 
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para 
decisão.

II – Análise

Compete à Mesa decidir sobre requerimentos de 
informações dirigidos a Ministro de Estado, conforme 
dispõe o art. 216, inciso III, do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF).

A proposição atende, também, aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal n° 1, de 30 de janeiro de 2001, que regulamenta 
a tramitação dos requerimentos de informação nesta 
Casa. Verifica–se que a autoridade a que se destina, 
por ser titular de órgão diretamente vinculado à Presi-
dência, encontra–se no rol de destinatários legitimado 
naquele diploma.

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações previsto no art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I– serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente à sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência consulta, sugestão, conselho ou in-

terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos no Período do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

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

Todavia, fica evidente pelo teor do inciso II do 
art. 216 do RISF que a terceira questão formulada 
pelo Requerimento nº 155, de 2012, não é admissível 
nos termos, pois formula consulta sobre providências 
a serem tomadas pelo órgão destinatário.

Portanto, consoante as normas regimentais, é 
necessária a alteração da redação do presente Re-
querimento, suprimindo a terceira questão formulada 
e renumerando as demais. Também é cogente ade-
quar a redação do Requerimento às normas técnicas 
da elaboração de textos parlamentares.

III – Voto

Pelo exposto, somos pela aprovação do Requeri-
mento n° 155, de 2012, nos termos da seguinte emenda:

EMENDA N° – SGM (SUBSTITUTIVO)

REQUERIMENTO N° 155, DE 2012

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Advo-
gado–Geral da União, as seguintes informações, rela-
tivas ao contrato de cessão dos direitos da comunida-
de Munducuru sobre uma área com dezesseis vezes 
o tamanho da cidade de São Paulo, no Município de 
Jacareacanga (PA), que gera para a empresa com-
pradora – a européia Celestial Green Ventures – be-
nefícios sobre a biodiversidade e acesso irrestrito ao 
território indígena:

1. A Advocacia–Geral da União (AGU) tem co-
nhecimento de contratos firmados entre indígenas e 
empresas estrangeiras em Jacareacanga ou em qual-
quer outro município brasileiro?

2. No caso específico, noticiado pela imprensa, 
no qual índios da etnia Munducuru, do Estado do Pará, 
teriam vendido direitos sobre área em plena floresta 
amazônica, a AGU tem ou teve acesso a esse contra-
to, ou, se houver mais de um, a esses contratos? Em 
caso positivo, solicitamos o envio de cópia integral dos 
referidos contratos.

3. Quais as medidas normalmente adotadas pela 
AGU em relação a contratos de cessão de direitos da 
biodiversidade que abrangem áreas de proteção ou 
reservas indígenas?
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4. A empresa Celestial Green Ventures tem algum 
processo no qual a União seja parte em qualquer pólo?

PARECER N° 506, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 169, de 2012, que solicita 
informações ao Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, sobre a inclusão dos telefones 
celulares de 3ª geração (smartphones) na 
Lei de Informática.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Com base no art. 50, § 2° da Constituição Fede-
ral combinado com o art. 216, I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, a Senadora Vanessa Grazziotin 
encaminhou à Mesa o Requerimento n° 169, de 2012, 
no qual solicita ao Senhor Ministro de Estado da Fa-
zenda as seguintes informações sobre a inclusão dos 
telefones celulares de 3ª geração (smartphones) na 
Lei de Informática:

1. Há um planejamento, ou proposta, por parte 
desse Ministério para incluir os telefones celulares de 
3ª geração (smartphones) na Lei de Informática e 
assim estender os benefícios fiscais previstos nesse 
regulamento para os telefones celulares com acesso 
à internet?

2. Em caso afirmativo à questão 1:
a) quais os motivos que fundamentam essa pro-

posta?
b) qual “o impacto econômico dessa medida no 

mercado brasileiro em termos de redução de arrecada-
ção, comparado à perda financeira que ocorrerá para 
as indústrias da Zona Franca de Manaus que produ-
zem ou estejam com parque industrial em construção?

c) Foi realizado algum estudo considerando a 
redução, em números absolutos, da oferta de empre-
go e consequente reflexo na renda que tal medida irá 
causar na Zona Franca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas capazes 
de garantir redução do preço final dos telefones celu-
lares da 3ª geração (smartphones) sem que sejam 
afetados diretamente os empregos da Zona Franca 
de Manaus?

3. É legal o procedimento de inclusão de produtos 
predominante destinados à telefonia celular em uma 
lei criada para dar incentivos a produtos predominan-
temente voltados ao uso da internet?

Na justificativa da proposição, a Autora aponta 
que a Lei n° 8.248 de 1991, conhecida como Lei de 
Informática, ao conceder benefícios fiscais para os 
bens de informática para todas as regiões do País de 
forma igualitária, tendo apenas como contrapartida 
para as empresas a obediência ao Processo Produti-
vo Básico – PPB, acabou trazendo prejuízos incalcu-
láveis à ZFM, devido ao deslocamento da produção 
de bens de informática para outras regiões do País. 
Após esse movimento de deslocamento da produção 
de informática para as Regiões Sul e Sudeste do País, 
com o consequente corte de centenas de empregos 
em Manaus, teria começado a discussão sobre a in-
serção dos aparelhos celulares na categoria de bens 
de informática.

Além disso, teria sido noticiado recentemente que 
o Ministério da Fazenda tomou “a iniciativa de abrir es-
paço para a discussão da inclusão dos smartphones 
na chamada “Lei do Bem”, dando–lhes isenções fiscais 
constantes no regulamento normativo em questão”. 
De acordo com a Autora do Requerimento, esse fato 
estaria preocupando muito “a população amazonense, 
uma vez que se isso acontecer irá afetar diretamente 
centenas de empregos na Zona Franca de Manaus, 
além de possivelmente decretar o fim do pólo de ce-
lular instalado na ZFM”.

II – Análise

O requerimento em tela encontra amparo no § 2° 
do art. 50 da Constituição Federal, sendo adequado 
seu encaminhamento ao Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, visto que ‘a Lei de Informática prevê uma 
série de incentivos fiscais que passariam a ser con-
cedidos aos telefones celulares de 3ª geração, caso 
esse segmento seja incluído nessa Lei.

As informações requeridas referem–se à indaga-
ção sobre possível proposta do Governo Federal de 
incluir os smartphones na Lei de Informática e seus 
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efeitos sobre a redução de arrecadação, emprego e 
renda na Zona Franca de Manaus. Tal preocupação é 
compatível com o objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil, inscrito na Constituição, de redu-
ção das desigualdades sociais e regionais no País (art. 
3°, I), e também com a preservação da Zona Franca 
de Manaus, conforme previsto no art. 40 do Ato das 
Disposições Transitórias da Carta Magna.

O requerimento atende ao art. 216, I, do RISF 
quanto a sua admissibilidade, visto que a matéria se 
inclui no que dispõe o art. 49, X, da Constituição Fe-
deral, sendo sujeita à competência fiscalizadora do 
Congresso Nacional.

Com relação ao mérito da proposição, vislum-
bra–se o propósito da Senadora Vanessa Grazziotin 
de tomar conhecimento da política industrial e de in-
centivos fiscais para o setor de informática, questio-
nando se está de fato em discussão a extensão para 
os smartphones dos benefícios fiscais concedidos 
ao setor e seus impactos sobre a Zona Franca de Ma-
naus. Ao apresentar tais questionamentos ao Ministro 
da Fazenda, a Autora antecipa a discussão que deverá 
ser travada no Congresso Nacional caso o Poder Exe-
cutivo encaminhe proposição legislativa de alteração 
da Lei de Informática.

Em suma, o requerimento conforma–se aos dis-
positivos constitucionais e regimentais que disciplinam 
os requerimentos de informações a autoridades do Po-
der Executivo, e atende ao que dispõe o Ato da Mesa 
n° 1, de 2001, do Senado Federal.

III – Voto

Do exposto, manifestamo–nos pelo encaminha-
mento do Requerimento nº 169, de 2012, ao Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda.

PARECER N° 507, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 177, de 2012, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que solicita informa-
ções ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior sobre 
a inclusão dos telefones celulares de 3ª Ge-
ração (smartphones) na Lei de Informática.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin apresenta o Re-
querimento nº 177, de 2012, que visa a obter esclareci-
mentos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) acerca de eventual proposta 
de alteração no arcabouço legal que rege o setor de 
informática para contemplar com isenções fiscais os 
chamados smartphones, equipamentos de telefonia 
móvel que permitem o acesso à internet a partir das 
redes das operadoras de telecomunicações.

Nesse sentido, no mencionado requerimento, 
a autora propõe que seja questionado o seguinte, in 
verbis:

1. Há um planejamento, ou proposta, por parte 
desse Ministério para incluir os telefones celulares 
de 3ª geração (smartphones) na lei de informática e 
assim estender os benefícios fiscais previstos nesse 
regulamento para os telefones celulares com acesso 
à internet?

2. Em caso afirmativo à questão 1:
a) Quais os motivos que fundamentam essa pro-

posta?
b) Qual o impacto econômico dessa medida no 

mercado brasileiro em termos de redução de arrecada-
ção, comparado à perda financeira que ocorrerá para 
as indústrias da Zona Franca de Manaus que produ-
zem ou estejam com parque indústrias em construção?

c) Foi realizado algum estudo considerando a 
redução, em números absolutos, da oferta de empre-
go e consequente reflexo na renda que tal medida irá 
causar na Zona Franca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas capazes 
de garantir redução do preço final dos telefones celu-
lares de 3ª geração (smartphones) sem que sejam 
afetados diretamente os empregos da Zona Franca 
de Manaus?

3. É legal o procedimento de inclusão de produtos 
predominantemente destinados à telefonia celular em 
uma lei criada para dar incentivos a produtos predomi-
nantemente voltados ao uso da internet?
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II – Análise

As questões formuladas pela Senadora Vanessa 
Grazziotin dizem respeito, conforme justificação pre-
sente no requerimento em tela, à notícia recentemente 
veiculada sobre iniciativa do MDIC, em conjunto com o 
Ministério das Comunicações, destinada a avaliar a in-
clusão da fabricação dos smartphones nos incentivos 
fiscais previstos na Lei n° 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, conhecida como “Lei do Bem”.

A preocupação da Senadora diz respeito, funda-
mentalmente, se seria possível enquadrar um equi-
pamento de telefonia móvel, com a funcionalidade de 
acesso à internet, como bem de informática, conce-
dendo–lhe benefícios tributários, e quais os impactos 
dessa iniciativa para o parque industrial instalado na 
Zona Franca de Manaus, em particular, e para a po-
pulação amazonense, no geral.

De acordo com o art. 50, § 2°, da Constituição 
Federal, a Mesa do Senado Federal está legitimada a 
encaminhar pedidos escritos de informações a Minis-
tros de Estado. Em seu art. 216, I, o Regimento Inter-
no do Senado Federal (RISF) admite requerimentos 
de informações para o esclarecimento de qualquer 
assunto atinente à competência fiscalizadora desta 
Casa Legislativa. Já o Ato da Mesa n° 1, de 2001, que 
regulamenta o Risf, determina que as informações so-
licitadas devem ater–se ao objeto do pedido, mantendo 
com ele vínculo estreito e direto (art. 1°, § 2°).

Não se observam vícios regimentais ou inconstitu-
cionalidades nas solicitações feitas ao Poder Executivo. 
Ademais, a proposição não afronta o disposto no art. 
216, II, do Risf, vez que não encerra pedido de providên-
cia, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre 
propósito da autoridade a quem se dirige. Dessa forma, 
recomenda–se a aprovação do presente requerimento.

III – Voto

À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento n° 177, de 2012.

Sala de Reuniões.

LEGILAÇÃO CITADA  
ANEXADA AO PROCESSADO PELA  

SECRETARIA–GERAL DA MESA

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

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Mensagem de veto 

(Regulamento) 

Conversão da MPv n° 255 de 2005 

Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação – REPES, o Re-
gime Especial de Aquisição de Bens de Capi-
tal para Empresas Exportadoras – RECAP e 
o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica; 
altera o Decreto–Lei nº 288, de 28 de fevereiro 
de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972, o Decreto–Lei nº 2.287, de 23 de julho 
de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, 
de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 
de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de ju-
lho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, 
de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, 11.101, de 9 de feverei-
ro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 
e a Medida Provisória nº 2.199–14, de 24 de 
agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2 
de junho de 1993, e dispositivos das Leis n°s 
8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 
de agosto de 2004, e da Medida Provisória 
nº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)
Brasília, 21 de novembro de 2005; 184º da Inde-

pendência e 117º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Luiz Fernando 
Furlan – Nelson Machado.

PARECER Nº 508, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 178, de 2012, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que solicita infor-
mações ao Ministro de Estado das Comu-
nicações sobre a inclusão dos telefones 
celulares de 3ª Geração (smartphones) na 
Lei de Informática.

Relator: Senador Waldemir Moka

I – Relatório

A Senadora Vanessa Grazziotin requer, nos ter-
mos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combi-
nado com os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), sejam solicitadas, ao Ministro 
de Estado das Comunicações, informações acerca 
de eventual proposta de alteração, no arcabouço le-
gal que rege o setor de informática, para contemplar 
com isenções fiscais os chamados smartphones, 
equipamentos de telefonia móvel que permitem o 
acesso à internet a partir das redes das operadoras 
de telecomunicações.

Nesse sentido, a autora do Requerimento nº 178, 
de 2012, propõe que sejam questionados os seguin-
tes pontos:

1. Há um planejamento, ou proposta, por parte 
desse Ministério para incluir os telefones celulares 
de 3ª geração (smartphones) na lei de informática e 
assim estender os benefícios fiscais previstos nesse 
regulamento para os telefones celulares com acesso 
à internet?

2. Em caso afirmativo à questão 1:
a) Quais os motivos que fundamentam essa pro-

posta?
b) Qual o impacto econômico dessa medida no 

mercado brasileiro em termos de redução de arrecada-
ção, comparado à perda financeira que ocorrerá para 
as indústrias da Zona Franca de Manaus que produ-
zem ou estejam com parque indústrias [industrial] em 
construção?

c) Foi realizado algum estudo considerando a 
redução, em números absolutos, da oferta de empre-
go e consequente reflexo na renda que tal medida irá 
causar na Zona Franca de Manaus?

d) Quais foram as alternativas estudadas capazes 
de garantir redução do preço final dos telefones celu-
lares de 3ª geração (smartphones) sem que sejam 
afetados diretamente os empregos da Zona Franca 
de Manaus?

3. É legal o procedimento de inclusão de produtos 
predominantemente destinados à telefonia celular em 
uma lei criada para dar incentivos a produtos predomi-
nantemente voltados ao uso da internet?

II – Análise

Por meio do Requerimento nº 178, de 2012, a 
Senadora Vanessa Grazziotin reproduz as questões 
formuladas por meio do Requerimento nº 177, de 2012, 
também de sua autoria, sendo direcionadas, agora, ao 
Ministério das Comunicações (MC).

As perguntas dizem respeito à iniciativa conjunta 
do MC e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), recentemente noticia-
da, que pretende avaliar a inclusão da fabricação dos 
smartphones nos incentivos fiscais previstos na Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida 
como “Lei do Bem”.

A preocupação da Senadora diz respeito, funda-
mentalmente, à pertinência de se enquadrar um equi-
pamento de telefonia móvel, com a funcionalidade de 
acesso à internet, como bem de informática, conce-
dendo–lhe benefícios tributários, e aos impactos dessa 
iniciativa para o parque industrial instalado na Zona 
Franca de Manaus, em particular, e para a população 
amazonense, no geral.

De acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, a Mesa do Senado Federal está legitimada a 
encaminhar pedidos escritos de informações a Minis-
tros de Estado. Em seu art. 216, inciso I, o Risf dispõe 
que são admissíveis requerimentos de informações 
para o esclarecimento de qualquer assunto atinente 
à competência fiscalizadora desta Casa Legislativa. 
Já o Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamenta os 
dispositivos do Risf que tratam da matéria, determina 
que as informações solicitadas devem ater–se ao ob-
jeto do pedido, mantendo com ele vínculo estreito e 
direto (art. 1º, § 2º).

Não se observam vícios regimentais ou incons-
titucionalidades nas solicitações feitas ao Poder Exe-
cutivo. Ademais, a proposição não afronta o disposto 
no art. 216, inciso II, do Risf, vez que não encerra pe-
dido de providência, consulta, sugestão, conselho ou 
interrogação sobre propósito da autoridade a quem 
se dirige. Dessa forma, recomenda–se a aprovação 
do presente requerimento.
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III – Voto

À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Re-
querimento nº 178, de 2012, ressalvada a necessidade 
de substituição do vocábulo “indústrias” por “industrial”, 
no final da alínea b do item 2 do requerimento.

Sala da Reunião, 

LEGILAÇÃO CITADA  
ANEXADA AO PROCESSADO PELA  

SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI N° 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005.

Mensagem de veto

(Regulamento)

Conversão da MPv n° 255, de 2005 

Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação – REPES, o Re-
gime Especial de Aquisição de Bens de Capi-
tal para Empresas Exportadoras – RECAP e 
o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica; 
altera o Decreto–Lei nº 288, de 28 de fevereiro 
de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 de março 
de 1972, o Decreto–Lei nº 2.287, de 23 de julhõ 
de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, 
de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de 
dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 

5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 
de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, 
de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de ju-
lho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, 
de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, 11.101, de 9 de feverei-
ro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, 
e a Medida Provisória n 2.199–14, de 24 de 
agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2 
de junho de 1993, e dispositivos das Leis nºs 
8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 
de agosto de 2004, e da Medida Provisória 
nº 2.158–35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.

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

(...)
Brasília, 21 de novembro de 2005; 184º da In-

dendência e 117º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Antonio Palocci Filho – Luiz Fernando 
Furlan – Nelson Machado.

PARECER Nº 509, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 189, de 2012, do Senador 
Randolfe Rodrigues, que solicita informa-
ções à Ministra–Chefe da Casa Civil a res-
peito de declarações de militares da reserva 
sobre a Comissão da Verdade e das come-
morações do golpe de 31 de março de 1964.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 189, de 2012, de autoria do Senador 
Randolfe Rodrigues, que solicita informações à Minis-
tra–Chefe da Casa Civil a respeito de declarações de 
militares da reserva sobre a Comissão da Verdade e 
das comemorações do golpe de 31 de março de 1964.

O requerimento se preocupa com comemorações 
do golpe militar de 1964, capitaneadas pelo Clube Mili-
tar. Segundo a justificação da matéria: Neste momento, 
em que o Congresso Nacional aprova a Comissão da 
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Verdade e a população anseia por sua instalação para 
que todos os atos ocorridos no período de ditadura 
instalado com o golpe militar de 1964 sejam esclare-
cidos, um ato de insubordinação militar desta magni-
tude não pode passar despercebido, motivo pelo qual 
solicitamos as informações acima.

Assim, requer sejam prestadas informações, pelo 
Ministro–Chefe da Casa Civil, sobre: 1) Que providên-
cias estão sendo tomadas pela Casa Civil em relação 
às declarações de militares da reserva sobre a Comis-
são da Verdade?; 2) Sobre o manifesto “Alerta à nação 
– eles que vem, por aqui não passarão” em que milita-
res criticam a Presidenta da República, quais foram as 
providências tomadas por este Ministério?; 3) Há base 
legal para punir os militares da reserva que estão se 
insurgindo contra a Presidência da República? Caso a 
resposta seja positiva, quais são eles e de que forma

poderão vir a ser utilizados?; 4) Com relação ao 
anúncio de que o dia 31 de março será comemorado 
pelo Clube Militar, em clara atitude de afronta à deter-
minação da Presidência da República, quais medidas 
serão tomadas por este Ministério?

II – Análise

O Requerimento veio a esta Mesa, com funda-
mento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e nos 
termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa 
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qual-
quer assunto submetido a sua apreciação ou atinente 
à sua competência fiscalizadora, cabendo à Mesa, nos 
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre 
a admissibilidade desses requerimentos.

Em termos gerais, o Requerimento nº 189, de 2012, 
preenche os requisitos previstos no art. 216, I e II, do RISF, 
e no Ato da Mesa nº 1, de 2001, quando solicita informa-
ções sobre as ações do Ministério sobre as comemora-
ções do Clube Militar. Entretanto, muitos dos seus termos 
versam sobre pedido de providência, consulta, sugestão, 
conselho ou interrogação sobre o propósito do Executi-
vo Federal a respeito dos atos dos militares da reserva.

Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir 
seu curso, por se compatibilizar com a tarefa outorgada 
ao Poder Legislativo de fiscalizar, por suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, com as emendas que sugere.

III – Voto

Em vista do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 189, de 2012, com as seguintes 
emendas:

EMENDA N° 1

Dê–se à questão nº 1, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 189, de 2012, a seguinte redação:

“1) Quais atos foram tomados pela Casa 
Civil em relação às declarações de militares 
da reserva sobre a Comissão da Verdade?” 

EMENDA N° 2

Dê–se à questão nº 2, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 189, de 2012, a seguinte redação:

“4) Com relação ao anúncio de que o dia 
31 de março será comemorado pelo Clube Mili-
tar, em clara atitude de afronta à determinação 
da Presidência da República, quais medidas 
foram tomadas por este Ministério?”

Sala de Reuniões,

PARECER Nº 510, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 192, de 2012, do Senador 
Randolfe Rodrigues, que solicita informa-
ções ao Ministro da Defesa a respeito de 
declarações de militares da reserva sobre a 
Comissão da Verdade e das comemorações 
do golpe de 31 de março de 1964.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 192, de 2012, de autoria do Sena-
dor Randolfe Rodrigues, que solicita informações ao 
Ministro da Defesa a respeito de declarações de mili-
tares da reserva sobre a Comissão da Verdade e das 
comemorações do golpe de 31 de março de 1964.

O requerimento se preocupa com comemora-
ções do golpe militar de 1964, capitaneadas pelo Clu-
be Militar. Segundo a justificação da matéria: (n) este 
momento, em que o Congresso Nacional aprova a 
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Comissão da Verdade e a população anseia por sua 
instalação para que todos os atos ocorridos no perío-
do de ditadura instalado com o golpe militar de 1964 
sejam esclarecidos, um ato de insubordinação militar 
desta magnitude não pode passar despercebido, motivo 
pelo qual solicitamos as informações acima.

Assim, requer sejam prestadas informações, pelo 
Ministro da Defesa, sobre: 1) Que providências estão 
sendo tomadas pelo Ministério da Defesa em relação 
às declarações de militares da reserva sobre a Comis-
são da Verdade?; 2) Sobre o manifesto “Alerta à nação 
– eles que vem, por aqui não passarão” em que mili-
tares criticam a Presidenta da República, quais foram 
as providências tomadas por este Ministério?; 3) Há 
base legal para punir os militares da reserva que es-
tão se insurgindo contra a Presidência da República? 
Caso a resposta seja positiva, quais são eles e de que 
forma poderão vir a ser utilizados?; 4) Com relação ao 
anúncio de que o dia 31 de março será comemorado 
pelo Clube Militar, em clara atitude de afronta à deter-
minação da Presidência da República, quais medidas 
serão tomadas por este Ministério?

II – Análise

O Requerimento veio a esta Mesa, com funda-
mento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e nos 
termos do inciso I do art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), que conferem a esta Casa 
prerrogativa de solicitar esclarecimentos sobre qual-
quer assunto submetido a sua apreciação ou atinente 
à sua competência fiscalizadora, cabendo à Mesa, nos 
termos do art. 215, inciso I, a, do RISF, decidir sobre 
a admissibilidade desses requerimentos.

Em termos gerais, o Requerimento nº 192, de 
2012, preenche os requisitos previstos no art. 216, I e 
II, do RISF, e no Ato da Mesa nº 1, de 2001, quando 
solicita informações sobre as ações do Ministério sobre 
as comemorações do Clube Militar. Entretanto, muitos 
dos seus termos versam sobre pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre o 
propósito do Executivo Federal a respeito dos atos dos 
militares da reserva.

Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir 
seu curso, por se compatibilizar com a tarefa outorgada 
ao Poder Legislativo de fiscalizar, por suas Casas, os 
atos do Poder Executivo, com as emendas que sugere.

III – Voto

Em vista do exposto, somos pela aprovação do 
Requerimento nº 192, de 2012, com as seguintes 
emendas:

EMENDA Nº

Dê–se à questão nº 1, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 192, de 2012, a seguinte redação:

“1) Quais atos foram tomados pelo Mi-
nistério da Defesa em relação às declarações 
de militares da reserva sobre a Comissão da 
Verdade?”

EMENDA Nº

Dê–se à questão nº 4, nos termos do que dispõe 
o Requerimento nº 192, de 2012, a seguinte redação:

“4) Com relação ao anúncio de que o dia 
31 de março será comemorado pelo Clube Mili-
tar, em clara atitude de afronta à determinação 
da Presidência da República, quais medidas 
foram tomadas por este Ministério?”

PARECER Nº 511, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 195, de 2012, da Senadora 
Vanessa Grazziotin, que solicita ao Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento informações sobre produção e 
beneficiamento de juta e malva brasileira.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A insigne Senadora Vanessa Grazziotin, com base 
no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), encaminhou à Mesa o Requerimento n° 
195, de 2012, no qual solicita ao Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as seguin-
tes informações:
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1. Qual é a política do governo federal para essa 
cultura agrícola?

2. Há uma política agrária para essa cultura, vol-
tada especificamente para o estado do Amazonas?

3. Qual o montante que está previsto até 2014, 
ano a ano, para ser investido e incentivar o plantio 
dessa cultura?

4. Qual o montante que está previsto até 2014, 
ano a ano, para ser investido e incentivar o plantio 
dessa cultura no estado do Amazonas?

5. Há, atualmente, estudos e pesquisas volta-
das para a melhoria da produção de juta no interior 
do Amazonas? 

6. Quais são os projetos vigentes para incenti-
var o cultivo da juta e o beneficiamento para agregar 
valor ao produto?

Em sua justificação, a Senadora Vanessa Gra-
zziotin destaca que, em razão da importância da juta 
e malva para a região Norte e para o Brasil, medidas 
de incentivo à pesquisa e à produção em terras já 
cultivadas devem ser fomentadas, além de haver ne-
cessidade de se criar mecanismos econômicos para 
desacelerar a importação da juta indiana, o que traria 
reflexos positivos para produção local.

II – Análise

Cabe inicialmente destacar que a Constituição 
Federal de 1988, atribui ao Congresso Nacional com-
petência exclusiva para fiscalizar e controlar, direta-
mente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Po-
der Executivo, incluídos os da administração indireta.

Ademais, as Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal podem encaminhar pedido de 
informações a ministros de Estado e qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado ao Presidente da 
República nos termos do § 2° do art. 50 da Constitui-
ção Federal.

O Requerimento n° 195, de 2012, ora em análise, 
atende ao que dispõe o art. 50, § 2°, da Carta Magna, 
bem como ao art. 216 do RISF, obedecendo, portanto, 
às normas de admissibilidade dos requerimentos de 
informações a ministros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I 
do art. 216, não há o que obstar, uma vez que a pro-
dução agropecuária e o beneficiamento agroindustrial 
encontram–se entre os temas sujeitos à competência 
fiscalizadora do Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, não se trata de informações de 
natureza sigilosa, o que exigiria rito de tramitação espe-
cífico. Com efeito, em consonância com o art. 215, I, o 
requerimento depende somente de decisão da Mesa.

Portanto, a nosso ver, a proposição conforma–se aos 
dispositivos constitucionais e regimentais que disciplinam 
os pedidos escritos de informações a ministros de Esta-
do e atende ao que dispõe o Ato da Mesa n° 1, de 2001.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela admissibilidade 
e consequente encaminhamento do Requerimento n° 
195, de 2012.

PARECER N° 512, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 196, de 2012, da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que requer que “se-
jam solicitadas da Secretaria Nacional de 
Aviação” informações referentes às obras 
de ampliação do Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes, situado em Manaus (AM).

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Por meio do Requerimento nº 196, de 2012, a 
Senadora Vanessa Grazziotin requer que sejam solici-
tadas “da Secretaria Nacional de Aviação” as seguintes 
informações, referentes a “denúncias de superfatura-
mento de itens utilizados nas obras de ampliação do 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus/AM”:

1. custo total das obras de ampliação do aeroporto 
e alterações havidas nos valores originais (quantas e 
quais alterações ocorreram, quando ocorreram, e para 
quanto foram alterados os valores);

2. montante de recursos investido na execução 
das obras até o momento e valor ainda a ser investido;

3. preço do aço utilizado nas obras do aeroporto 
(valor apurado no mercado e valor considerado na lici-
tação) e critério adotado para a escolha do fornecedor 
do material em questão;

4. critérios adotados para a escolha dos fornecedo-
res dos demais produtos utilizados nas obras do aeroporto.

Em sua justificação, a Senadora Vanessa Gra-
zziotin, autora do requerimento de informações, ma-
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nifesta preocupação com a execução das obras de 
ampliação do aeroporto internacional de Manaus, que 
teriam sido iniciadas com mais de um ano de atraso e 
correm o risco de não estarem concluídas a tempo da 
realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014 com 
sede na capital amazonense. Em especial, reporta–se 
a denúncias veiculadas pela imprensa do Estado do 
Amazonas dando conta de que o Tribunal de Contas 
da União, em auditoria realizada no final de 2011, teria 
constatado um superfaturamento da ordem de R$35 
milhões na aquisição do aço necessário para as obras.

II – Análise

A proposição encontra fundamento no disposto 
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, que faculta 
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral encaminhar pedidos escritos de informações a 
Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos 
diretamente subordinados à Presidência da República.

Estão atendidas as condições estabelecidas no 
art. 216, incisos I e II, do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), combinado com o art. 2º, inciso I, do Ato 
da Mesa nº 1, de 2001, segundo os quais os requeri-
mentos de informação serão admissíveis para esclare-
cimento de qualquer assunto atinente à competência 
fiscalizadora desta Casa, vedada a inclusão de pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou inter-
rogação sobre propósito da autoridade a quem se dirija.

Do ponto de vista formal, verifico que a proposição 
incorre em equívoco ao indicar, como destinatário do pedido 
de informações, a Secretaria Nacional de Aviação, quando 
o correto seria dirigi–lo ao Ministro–Chefe da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR).

III – Voto

Em face do exposto, voto pela aprovação do Requeri-
mento nº 196, de 2012, substituindo–se, todavia, no texto da 
proposição, a expressão “da Secretaria Nacional de Aviação”, 
indicativa da autoridade à qual se dirige o pedido de infor-
mações, pela expressão “ao Ministro–Chefe da Secretaria 
de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR)”.

PARECER Nº 513, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 197, de 2012, da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior informações 
sobre produção e beneficiamento de juta e 
malva brasileira.

Relator: Senador João Ribeiro

I – Relatório

A insigne Senadora Vanessa Grazziotin, com base 
no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), encaminhou à Mesa o Requerimento nº 
197, de 2012, no qual solicita ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior as 
seguintes informações:

1. Há planejamento do governo federal para via-
bilizar a produção e industrialização, seja através de 
políticas econômicas ou de incentivos, com o objetivo 
de possibilitar ao produtor nacional de competir em 
qualidade e quantidade com a importação da juta in-
diana e assim preservar a indústria nacional?

2. Existe algum planejamento desse Ministério 
para evitar a queda na indústria nacional de Juta?

3. Quais providências imediatas esse Ministério 
vem adotando para retomar a competitividade da in-
dústria nacional de juta?

Em sua justificação, a nobre Senadora argumenta 
que, em razão da importância da juta e malva para a 
região Norte e para o Brasil, medidas de incentivo à 
pesquisa e à produção em terras já cultivadas devem 
ser fomentadas, além de haver a necessidade de se 
criar mecanismos econômicos para desacelerar a im-
portação da juta indiana, o que teria reflexos positivos 
para produção local.

II – Análise

Cabe inicialmente destacar que a Constituição 
Federal de 1988, atribui ao Congresso Nacional com-
petência exclusiva para fiscalizar e controlar, direta-
mente ou por qualquer de suas Casas, os atos do Po-
der Executivo, incluídos os da administração indireta.

Ademais, as Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal podem encaminhar pedido de 
informações a ministros de Estado e qualquer titular 
de órgão diretamente subordinado ao Presidente da 
República nos termos do § 2º do art. 50 da Constitui-
ção Federal.
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O Requerimento nº 197, de 2012, ora em análise, 
atende ao que dispõe o art. 50, § 2º, da Carta Magna, 
bem como ao art. 216 do RISF, obedecendo, portanto, 
às normas de admissibilidade dos requerimentos de 
informações a ministros de Estado.

Especificamente, quanto ao disposto no inciso I do 
art. 216, não há o que obstar, uma vez que a produção e o 
planejamento industrial encontram–se entre os temas su-
jeitos à competência fiscalizadora do Congresso Nacional.

Ao mesmo tempo, não se trata de informações de 
natureza sigilosa, o que exigiria rito de tramitação espe-
cífico. Com efeito, em consonância com o art. 215, I, o 
requerimento depende somente de decisão da Mesa.

Portanto, a nosso ver, a proposição conforma–
se aos dispositivos constitucionais e regimentais que 
disciplinam os pedidos escritos de informações a mi-
nistros de Estado e atende ao que dispõe o Ato da 
Mesa nº 1,de 2001.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade e 
consequente encaminhamento do Requerimento nº 
197, de 2012.

PARECER Nº 514, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 201, de 2012, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que soli-
cita ao Ministro de Minas e Energia (MME) 
informações sobre exploração de petróleo.

Relator: Senador Ciro Nogueira

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento n° 201, de 2012, de autoria da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, que solicita ao Ministério 
de Minas e Energia (MME) informações sobre blocos 

exploratórios de petróleo existentes e novas licitações 
previstas, visando dar continuidade às intenções do go-
verno federal de proporcionar maior sustentabilidade e 
expansão da produção petrolífera no Brasil.

No Requerimento, a Senadora faz perguntas ex-
plícitas ao Ministério, que passam, por exemplo, pelos 
seguintes assuntos: a quantidade de blocos explora-
tórios de petróleo e gás em operação por Estado; o 
número de blocos licitados nos últimos dez anos; o in-
vestimento em exploração previsto pela Petrobrás para 
o período de 2010 a 2014; o numero, a localização e 
as estimativas de produção de blocos a serem licita-
dos até 2014 pelo governo; a previsão do Ministério 
para realização da 11ª  rodada de licitação de blocos 
de petróleo; as medidas de proteção econômica e am-
biental que o governo pretende adotar com base no 
novo cenário desenhado pelos recentes vazamentos 
de petróleo ocorridos em mar, relacionados à opera-
ção da empresa Chevron; os motivos que levaram o 
governo a atrasar o leilão da 11ª rodada de licitações 
para exploração de petróleo.

O requerimento foi apresentado em Plenário em 
23 de março de 2012, nos termos do art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 
216, do Regimento Interno do Senado Federal. O Se-
nador Ciro Nogueira, Quarto Secretário da Mesa, foi 
designado relator da matéria, em 29 de março de 2012.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como 
ao disposto no Ato da Mesa do Senado Federal n° 1, 
de 2001.

As atenções da sociedade brasileira sobre as 
atividades de exploração de petróleo em território 
nacional ganharam grande relevo com o anúncio das 
descobertas de reservas desse recurso na província 
do pré–sal e com as consequentes previsões quanto 
ao potencial de geração de receitas para o setor pú-
blico e para toda a economia. Além disso, a questão 
energética no Brasil é um tema amplamente discutido 
em todos os setores da sociedade, uma vez que os 
investimentos realizados no setor impactam diretamen-
te diversos setores da economia, determinando o seu 
ritmo de crescimento.

É importante, então, trazer ao conhecimento das 
Casas do Congresso informações sobre os rumos da 
exploração desses recursos, com vistas à tomada de 
decisões que possam alavancar o desenvolvimento 
social e econômico do país. Tal intento pode ser au-
xiliado pelo aumento da oferta de recursos com uma 
distribuição menos concentrada.
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Há especial interesse no desenvolvimento de 
campos produtores de petróleo e gás natural na Região 
Norte do país, como é o caso da bacia sedimentar da 
Foz do Amazonas.

Tais motivações justificam a necessidade de se 
conhecer o assunto para apoiar uma rápida atuação 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e de 
Biocombustiveis (ANP), com vistas à realização de 
oferta pública de novos blocos de exploração de petró-
leo e gás natural, gerando condições sensibilizadoras 
do desenvolvimento econômico e social, em especial, 
dos municípios da Região Norte do país.

Essas são as principais razões que suportam o 
encaminhamento do requerimento.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento n° 201 de 2012.

PARECER Nº 515, DE 2012

Da Mesa Diretora, sobre o Requerimen-
to n° 202, de 2012, que requer ao Ministro 
de Estado da Fazenda informações a res-
peito do estudo encomendado ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID 
que trata da repartição do Fundo de Parti-
cipação dos Estados – FPE.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Mesa o Reque-
rimento n° 202, de 2012, de autoria da Senadora Va-
nessa Grazziotin.

Pretende–se com o requerimento, dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda, que sejam fornecidas 
cópias do estudo realizado pelo BID sobre a repartição 
do Fundo de Participação dos Estados – FPE e dos 

relatórios do corpo técnico do Ministério referentes às 
suas conclusões, ainda que sejam parciais.

Solicita, ainda, informações sobre os motivos que 
fundamentaram a decisão daquele ministério para en-
comendar o referido estudo.

Como expresso na justificação do requerimento, 
O motivo de tal preocupação, principalmente dos go-
vernos estaduais, é que a Carta Magna pátria previu o 
repasse mediante FPE, sendo regulamentado por um 
Decreto do então Presidente José Sarney, o qual foi 
considerado inconstitucional pelo STF em decisão re-
cente, podendo desta forma ser extinto em 2013 caso 
o Congresso Nacional não regulamente a questão de 
forma devida.

II – Análise

O Requerimento n° 202, de 2012, é dirigido ao 
Ministro da Fazenda, atendendo, assim, o que precei-
tua o § 2° do art. 50 da Constituição Federal.

Por outro lado, os requerimentos de informações 
devem observar ainda as condições definidas no art. 
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral quanto às hipóteses de cabimento da iniciativa, 
que exigem sejam observados, preliminarmente, os 
seguintes critérios para a sua admissibilidade, entre 
outras limitações:

Art. 216. Os requerimentos de informa-
ções estão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidências, consulta, sugestão, conselho ou 
interrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija:

 ..............................................................
De fato, conforme ressaltado pela autora da pro-

posição, em 24 de fevereiro de 2010, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade, 
sem a pronúncia da nulidade, dos dispositivos da Lei 
Complementar n° 62, de 1989, que disciplinam o ra-
teio do Fundo de Participação dos Estados e do Dis-
trito Federal (FPE), mantendo sua vigência até 31 de 
dezembro de 2012.

Portanto, o Congresso Nacional precisará pro-
nunciar–se acerca de novas condições e procedimen-
tos necessários à operacionalização desse fundo, ou 
seja, instituir novas regras relativas ao rateio de seus 
recursos entre os Estados e o Distrito Federal. Com 
esse intuito, há diversos projetos de lei tramitando no 
Congresso Nacional. Sem dúvida, informações relati-
vas ao estudo realizado pelo BID, bem como os rela-
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tórios elaborados pelos grupos técnicos do Ministério 
da Fazenda sobre suas conclusões, são importantes 
subsídios para a plena e adequada realização da ta-
refa à frente.

Assim, o requerimento em exame encontra am-
paro no art. 216, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, pois disponibilizará informações per-
tinentes à instrução de matéria específica em aprecia-
ção nesta Casa.

Todavia, entendemos que parte das informações 
solicitadas, além de não apresentar relevância para a 
instrução da matéria, contém indagação que não está 
de acordo com as condições expressas no inciso II des-
se mesmo artigo do Regimento Interno do Senado. Ao 
questionar os motivos que fundamentaram a decisão 
daquele ministério para encomendar o referido estudo, 
fica evidenciada clara indagação sobre os propósitos 
do Ministério da Fazenda. Interrogações dessa nature-
za são expressamente vedadas aos requerimentos de 
informações, conforme o inciso II do art. 216 do RISF, 
anteriormente mencionado.

Por último, as informações solicitadas não são 
passíveis de serem caracterizadas de natureza sigilosa, 
pois não compreendem operações ativas e passivas 
de instituições financeiras, que exigiria rito próprio e 
mais complexo de apreciação desta Casa.

Em suma, no presente requerimento, à exceção 
da indagação já referida, as informações solicitadas 
não caracterizam natureza sigilosa, são condizentes 
com o exercício da função legislativa desta Casa, ten-
do, portanto, seu rito de tramitação e apreciação esti-
pulado nos termos da Seção I, arts. 1° a 6°, do Ato da 
Mesa n° 1, de 2001.

De acordo com o referido Ato, compete à Mesa 
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de 
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.

Mais ainda, o art. 1° do Ato da Mesa n° 1, de 
2001, nada mais exige para o seu deferimento, a não 
ser as já referidas hipóteses de cabimento de iniciativa 
previstas no inciso I do art. 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, quais sejam: somente “serão 
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto 
submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua 
competência fiscalizadora”. Seus fundamentos para 
admissibilidade pressupõem, assim, matéria específi-
ca ou fato determinado, presente no Requerimento n° 
202, de 2012, como enfatizado anteriormente.

III – Voto 

Opinamos, assim, pela aprovação do Requeri-
mento n° 202, de 2012, e seu encaminhamento ao 

Ministro de Estado da Fazenda, com a exclusão da 
referida indagação sobre os motivos que levaram o 
ministério a solicitar o estudo.

PARECER N° 516, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 208, de 2012, do Senador 
Pedro Taques, que requer, nos termos do art. 
50, § 2°, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Fazenda informações relati-
vas ao Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 
2012, que “Institui o regime de previdência 
complementar para os servidores públicos 
federais titulares de cargo efetivo, inclusive 
os membros dos órgãos que menciona”, e 
dá outras providências..

Relatora: Senadora Marta Suplicy

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento (RQS) n° 208, de 2012, de autoria do 
Senador PEDRO TAQUES, que solicita ao Ministro de 
Estado da Fazenda, relativamente ao Projeto de Lei da 
Câmara (PLC) n° 2, de 2012, que institui o regime de 
previdência complementar para os servidores públicos 
federais titulares de cargo efetivo, inclusive os mem-
bros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 
regime de previdência de que trata o art. 40 da Consti-
tuição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades 
fechadas de previdência complementar, denominadas 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo – FUNPRESP–Exe, 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Legislativo – FUNPRESP–
Leg e Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Judiciário – FUN-
PRESP–Jud; altera dispositivos da Lei n° 10.887, de 
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18 de junho de 2004; e dá outras providências, as se-
guintes informações:

a) estimativa do impacto orçamentário–financei-
ro e sobre os percentuais dos Poderes e órgãos com 
limites de pessoal específicos fixados nos termos do 
art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo menos 
no exercício 

em que a lei que se originar da proposição deva 
entrar em vigor e nos dois subseqüentes (2012 a 2014), 
nos termos do art. 16, inciso I e § 1°, inciso I, daquele 
diploma legal;

b) os estudos técnicos, com a especificação da 
metodologia adotada (inclusive as tábuas biométrica 
e atuariais utilizadas) referentes à estimativa de com-
portamento do gasto previdenciário, nos trinta anos 
posteriores à entrada em vigor do novo regime de que 
trata o projeto.

Segundo a justificação do requerimento, as infor-
mações solicitadas referentes ao PLC n° 2, de 2012, 
são necessárias porque a Câmara dos Deputados ... 
concluiu a votação do projeto sem deixar constância 
da comprovação da adequação orçamentária e finan-
ceira da criação da Funpresp, e sem sequer avaliar os 
impactos sobre os limites fiscais decorrentes da me-
dida. Não pode o Senado adotar a mesma conduta: a 
responsabilidade para com as finanças públicas impõe 
que essas informações sejam conhecidas e discutidas 
previamente à deliberação do colegiado.

Assim, conclui o autor do RQS n° 208, de 2012, 
as informações do presente requerimento mostram–
se imprescindíveis para que cada um dos Senadores 
possa proferir o seu voto de forma consciente, diante 
da grave responsabilidade da decisão que se encontra 
diante desta Casa.

II – Análise

Conforme explica o ilustre autor do RQS n° 208, 
de 2012, sua apresentação visa a obter subsídios para 
a decisão a ser tomada sobre o PLC n° 2, de 2012.

Ocorre que, no dia em que Sua Excelência pro-
tocolizou o seu requerimento – 27 de março de 2012 
–, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o 
projeto de lei para cuja instrução as informações eram 
solicitadas e, no dia seguinte, a matéria foi aprovada 
nas Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição, 
Justiça e Cidadania e, no mesmo dia, incluída na Or-
dem do Dia, extrapauta, com aquiescência da Casa, 
foi também acolhida pelo Plenário do Senado Federal 
e encaminhada à sanção.

Assim, independentemente dos eventuais méritos 
da solicitação feita pelo ilustre autor do requerimento, 
ele perdeu o objeto, uma vez que foram totalmente 

superadas as razões que levaram Sua Excelência a 
apresentá–lo.

III – Voto

Do exposto, manifestamo–nos pelo arquivamento 
do Requerimento n° 208, de 2012, por perda de seu 
objeto.

PARECER N° 517, DE 2012

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento n° 252, de 2012, do Senador 
Roberto Requião, que solicita informações 
ao Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, acerca do andamen-
to do processo de cadastramento da Coo-
perativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
da União no Paraná e em Santa Catarina 
(Federalcred Sul).

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Roberto Requião, nos termos do dis-
posto no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, com-
binado com o art. 216 do Regimento Interno do Seriado 
Federal (RISF), apresentou o Requerimento n° 252, 
de 2012, no qual solicita informações ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca 
do andamento do processo n° 04500.012265/2011–31 
– Consignação – Cadastramento de Consignatária da 
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da União 
no Paraná e em Santa Catarina – Federalcred Sul, 
CNPJ n° 13.782.900/0001–80, com sede na Rua da 
Paz, 690, Centro, CEP 80.060–160, Curitiba, Paraná.

Justifica o nobre autor o requerimento afirmando 
que é da competência legal do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão o cadastramento dos 
consignatários. Assevera, ainda, que o cadastramen-
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to é condição indispensável para a citada Cooperativa 
exercer as suas atividades.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3° 
do Ato da Mesa n° 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão. 

II – Análise

A presente proposição está de acordo com o que 
dispõem os incisos I e II do art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, porquanto envolve matéria 
atinente à competência fiscalizadora desta Casa e não 
contém pedido de providência, consulta, sugestão, con-
selho ou interrogação sobre propósito da autoridade 
a que se destina.

O requerimento obedece, ademais, ao disposto 
no art. 49, X, da Constituição Federal, na medida em 
que busca fiscalizar e controlar, por meio do Senado 
Federal, atos do Poder ‘Executivo.

Também não se trata de requerimento que envol-
va informações sigilosas a que se refere a Lei Com-
plementar (LC) n° 105, de 2001, que dispõe sobre o 
sigilo das operações de instituições financeiras, e dá 
outras providências. Assim, não cabe o seu encami-
nhamento para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ), ainda que trate de informações sobre 
instituição financeira.

Dessa forma, o requerimento atende aos requi-
sitos de admissibilidade dos requerimentos de infor-
mações de que trata o Ato da Mesa n° 1, de 2001, e à 
competência fiscalizadora de atos do Poder Executivo 
pelo Senado Federal.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto–me pela 
aprovação do Requerimento n° 252, de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
487, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2010, do 
Senador Paulo Paim, que regulamenta o pagamento 
de adicional de insalubridade e a concessão de apo-
sentadoria especial ao trabalhador que exerça as ati-
vidades de coleta de lixo e de varredura de vias e de 
logradouros.

Ao apreciar a proposição, a Comissão de Assun-
tos Sociais concluiu tratar–se de matéria sujeita a lei 
complementar. 

Por esta razão, e em atendimento ao Ofício nº 
79, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, a 
Presidência determina sua reautuação como projeto 
de lei complementar, a republicação dos avulsos e a 
retificação do despacho aposto, retirando–se o caráter 
terminativo inicialmente atribuído.

O Projeto volta à Comissão de Assuntos Sociais.

São os seguintes o Ofício e o Projeto 
reautuado:

Ofício nº 79/2012 – Presidência/CAS

Brasília, 9 de maio de 2012

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

são aprovou, em Reunião realizada nesta data, o Pa-
recer do Senador João Durval, Relator do Projeto de 
Lei do Senado nº 155, de 2010, que regulamenta o 
pagamento de adicional de insalubridade e a conces-
são de aposentadorias especiais ao trabalhador que 
exerça as atividades de coleta de lixo e de varredura 
de vias e de logradouros, pela reautuação da matéria 
como Projeto de Lei Complementar.

Respeitosamente, – Senador Jayme Campos, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
488, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 33, de 2008, do Deputado Júlio Redecker, que 
altera a redação do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.722, de 
3 de dezembro de 1979. 

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
80, 81 e 82, de 2012, do Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, comunicando a deliberação pela 
declaração de prejudicialidade dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 504, de 2003; 521 e 714, de 2007, 
respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício Nº 80/2012-PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 9 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou em decisão terminativa, 
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 504, de 2003, que altera o artigo 10 da Lei 
nº 8069, de 13 de julho e 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para tornar obrigatória 
a triagem auditiva em todo o País, de autoria do Se-
nador Paulo Paim.

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

Ofício Nº 81/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 9 de maio de 2012

Excelentíssimo 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 decisão terminativa, 
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 521, de 2007,  que altera a Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigi-
lância sanitária a que ficam sujeitos os medicamen-
tos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras 
providências, para determinar a obrigatoriedade de 
identificação dos medicamentos por meios de sistema 
eletrônico, de autoria do Senador Valdir Raupp.

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

Ofício Nº 82/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 9 de maio de 2012

Excelentíssimo 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 decisão terminativa, 
a declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 714, de 2007, que dispõe sobre o recolhi-
mento e o destino final de pilhas e baterias usadas, 
de autoria do Senador Gerson Camata.

Respeitosamente, – Senador Casildo Maldaner 
Vice – Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Sociais 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência aos Ofícios nºs 80, 
81 e 82, de 2012, os Projetos de Lei do Senado nºs 
504, de 2003; 521 e 714, de 2007, serão incluídos em 
Ordem do Dia oportunamente, a fim de serem decla-
rados prejudicados, nos termos do § 1º do art. 334 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 78, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos So-
ciais, que comunica a apreciação, em caráter termina-
tivo, do Projeto de Lei do Senado nº 678, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 78/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS 

Brasília, 9 de maio de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 678, de 2011, de autoria 
da Senadora Ana Rita, que modifica o caput e o § 1º 
do art. 6º-A e o inciso III do art. 6º-B da Lei nº 5.859, de 
11 de dezembro de 1972, para conceder aos emprega-
dos domésticos o pagamento de seguro-desemprego, 
independentemente de inscrição no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e a Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, Senador Casildo Madaner, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Co-
missão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 78, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 678, 
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de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
89 e 90, de 2012, do Presidente da Comissão de As-
suntos Econômicos, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 21, de 2009; e 361, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício. nº 89/2012/CAE

Brasília, 8 de maio de 2012

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 21 de 2009, que 
“Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
para ampliar para trezentos e sessenta e cinco dias o 
prazo em que se aplica a isenção do imposto de renda 
da pessoa física sobre o ganho auferido na venda de 
imóvel residencial, condicionada à aquisição de outro 
imóvel residencial”.

Atenciosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Ofício nº. 90/2012/CAE

Brasília, 8 de maio de 2012

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

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que, em reunião realizada na presente data, no Turno 
Suplementar, o Substitutivo oferecido ao Projeto de 
Lei do Senado nº 361 de 2011, que “Dispõe sobre a 
isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidentes sobre impresso-
ras de caracteres Braille”, foi dado com definitivamente 
adotado, de acordo com o art. 284 do RISF.

Respeitosamente, – Senador Lobão Filho, Vice-
-Presidente no exercício da Presidência da Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência aos Ofícios nºs 89 e 
90, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
21, de 2009; e 361, de 2011, sejam apreciados pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência comunica ao Plenário 

que a Mesa do Senado Federal, em sua 3ª Reunião, 
realizada no dia 8 de maio do corrente ano, deliberou 
sobre as seguintes matérias:

– Pelo arquivamento do Requerimento n° 208, de 
2012, de informações, por perda de seu objeto, 
nos termos de seu relatório;

– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s 131, 146, 
169, 177, 195, 197, 201 e 252 de 2012, de infor-
mações, nos termos de seus relatórios;

– Com a aprovação do Requerimento n° 146, de 2012, 
fica sobrestada a tramitação do Projeto de Lei da 
Câmara n° 60, de 2003, até o recebimento das 
informações solicitadas.

– Pelo deferimento dos Requerimentos n° 155, 178, 
189, 192, 196 e 202, de 2012, de informações, 
nos termos de seus relatórios, com alterações;

– Pelo encaminhamento do Requerimento n° 264, 
de 2012, de informações, à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

– Pela aprovação do parecer favorável ao Projeto de 
Resolução do Senado Federal n° 39, de 2011.

– Pela aprovação dos Requerimentos n° 329, 353, 
354, 376 e 392, de 2012, de tramitação conjun-
ta, de matérias agrupadas da seguinte forma:

– Os Projetos de Lei do Senado n° 576, de 2009, e 
3, de 2011, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Assuntos Econômicos - CAE e 
de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, em 
decisão terminativa;

– Os Projetos de Lei do Senado n°s 213 e 712, de 
2011; 184 e 320, de 2010 - Complementares, 
passam a tramitar em conjunto e vão às Comis-
sões de Desenvolvimento Regional e Turismo - 
CDR; de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ; 
e de Assuntos Econômicos - CAE;

– Os Projetos de Lei do Senado n°s 230 e 302, de 
2009 - Complementares, passam a tramitar em 
conjunto e vão às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania - CCJ e de Assuntos Eco-
nômicos - CAE;

– Os Projetos de Lei do Senado n° 87, de 2010, e 
447, de 2011, passam a tramitar em conjunto 
e vão às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania - CCJ e de Assuntos Sociais - CAS, 
em decisão terminativa; e

– Os Projetos de Lei do Senado n°s 107, de 2012, 
176, de 2008; 457 e 546, de 2009; 575, 576, 682 
e 713, de 2011, passam a tramitar em conjunto 
e vão às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle - CMA; 
de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ; de 
Assuntos Sociais - CAS e de Assuntos Econô-
micos - CAE, em decisão terminativa.
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– Foi rejeitado o Requerimento n° 375, de 2012, que 
solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
da Câmara n° 10, de 2012 (Lei Geral da Copa), 
com os Projetos de Lei do Senado n°s 394 e 
480, de 2009; e 728, de 2011, conforme infor-
mação que se encontra publicada no Diário do 
Senado Federal de 9 de maio de 2012.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A Presidência comunica, também, que foram 

lidos anteriormente os Pareceres n°s 501 e 502, de 
2012, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte; 
e Diretora, sobre o Projeto de Resolução do Senado 
Federal n° 39, de 2011, de autoria do Senador José 
Sarney, que denomina “Museu Histórico Senador Ita-
mar Franco” o Museu Histórico do Senado Federal.

O Projeto de Resolução do Senado Federal 
n° 39, de 2011, ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, conce-
do a palavra ao ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador Waldemir Moka, Srªs 
e Srs. Senadores, depois de amanhã se comemora o 
Dia das Mães, e eu não poderia, portanto, deixar de 
aproveitar esta sessão para homenagear as mães 
de todo o Brasil e, especialmente, do meu Estado de 
Roraima.

Quero começar homenageando minha mãe, que 
completou, no mês passado, 88 anos de idade e foi 
para mim, como de resto acho são todas as mães, um 
farol que sempre iluminou o meu caminho, que com 
ternura, mas com firmeza, orientou-me os passos que 
deveria dar na minha vida. 

Eu tive que sair de casa aos quinze anos de ida-
de, porque, à época, no meu então Território de Ro-
raima, hoje Estado, não havia sequer o ensino médio. 
Portanto, terminava-se o ensino fundamental, que, 
àquela época, correspondia ao curso ginasial, e tinha 
que se sair de lá se se quisesse continuar os estudos. 
E eu saí com quinze anos. Não tivesse eu tido a edu-
cação que meus pais me deram, mas, notadamente, 
as mães, que são, de fato, quem ficam mais perto dos 
filhos, portanto, não fosse o carinho, a atenção e o cui-
dado da minha mãe, eu não teria vencido a etapa de 
sair de um lugar distante, como Roraima, para estudar 
fora, inicialmente em Fortaleza; depois, em Manaus; 
e, quando me decidi pela Medicina, em Belém, onde 
concluí meus estudos. Nunca tive nenhum problema 
que perturbasse a minha trajetória. Posso dizer com 
certeza que foi a solidez da educação e do carinho 

que recebi na infância que me orientaram durante a 
minha adolescência e a minha idade de adulto jovem.

Tenho orgulho, portanto, de dizer, assim como falo 
da minha mãe, que as mães do Brasil e do meu Estado 
são do mesmo jeito. Qual é a mãe que não consegue 
rir após um parto, mesmo que ache doloroso, quando 
vê o filho dar os seus primeiros chorinhos? Qual é a 
mãe que não muda completamente a sua forma de 
agir e de pensar depois que coloca o filho no seio para 
mamar e que fica durante algum tempo amamentan-
do? Realmente é uma coisa muito bela que só sabe 
quem é mulher ou quem, como eu, teve a sorte de ser 
obstetra durante muito tempo e, portanto, de fazer o 
parto de muitas mulheres, inclusive da minha esposa. 
À época, tive que fazer o parto dos três filhos meus.

Mas quero dizer que, como médico, tenho uma 
coisa a lamentar neste Dia das Mães que se come-
morará depois de amanhã. É que, lamentavelmente, 
ainda hoje, no Brasil, o índice de mortalidade materna, 
isto é, das mulheres que morrem durante o parto, mas 
também das que morrem no pré-parto ou no pós-parto 
imediato ainda é muito grande. 

É inaceitável para um País como o nosso que 
isso ainda aconteça! Quantos Municípios por este Bra-
sil afora não têm a presença não digo nem do médico 
obstetra, mas de uma enfermeira com especialização 
em obstetrícia! Quantos lugares no Brasil, Senador 
Waldemir Moka, ainda estão na base da parteira! 
Apesar de que já existe, hoje em dia, o preparo para 
as parteiras, ou seja, para aquelas pessoas que se 
dedicam e fazem o cursinho. Portanto, onde não tem 
o médico e não tem a enfermeira obstetra, elas fazem 
esse papel. Eu nasci pelas mãos de uma parteira. Mas 
na época era o que tinha.

Hoje em dia, admitir que ainda haja lugares no 
Brasil onde não existe um obstetra, onde não existe 
uma enfermeira obstetra, onde não existe uma par-
teira de fato preparada e treinada para fazer parto é 
inadmissível! Mas mais ainda inadmissível, Senador 
João Capiberibe, é que haja esse índice lamentável de 
mortalidade materna no Brasil. Portanto, não poderia 
aqui só falar de flores em minha homenagem ao Dia 
das Mães, no domingo próximo; teria também que falar 
dessa triste realidade. 

Aproveitando esta homenagem, peço ao Go-
verno da Presidente Dilma, que é uma mulher, que é 
mãe, que se esforce muito nessa área. Eu diria que a 
saúde, disparadamente, em todas pesquisas, é o que 
mais preocupa o brasileiro, surpreendentemente, mais 
do que o desemprego, mais do que a insegurança, 
Senador Capiberibe. Por quê? Porque é lógico, se a 
pessoa não tem saúde, dá para pensar em estudar? 
Se a pessoa não tem saúde, dá para trabalhar? Se a 
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pessoa não tem saúde, adianta ter segurança? Então, 
na verdade, é muito importante que a Presidente Dilma 
invista pesadamente nessa área. 

Evidentemente, não posso dizer que a educa-
ção não seja prioritária; ela é prioritária, até para se 
ter saúde. Se a pessoa não tiver instrução, portanto, 
educação, ela não vai saber qual a necessidade de ter, 
por exemplo, hábitos de higiene primários, como lavar 
as mãos antes das refeições, escovar os dentes, evitar 
contágio com certas coisas que podem levar a doenças. 
É preciso enfocar, até em homenagem às mães, que 
haja um trabalho profundo da saúde da mulher como 
um todo. A saúde integral da mulher deve ser prioridade 
da área de saúde. Se resolvermos o problema da saú-
de da mulher e da criança, resolvemos a maior parte 
dos problemas de saúde pública ou privada deste País.

Retomando, vamos dizer assim, a parte mais ro-
mântica de meu pronunciamento de homenagem às 
mães, quero homenagear também, obviamente, a mãe 
de meus filhos, minha esposa, com quem vivo há 44 
anos. Fiz os três partos dela, portanto vi nascer meus 
próprios filhos. Homenageio minhas filhas, mães de 
minhas netas; homenageio minhas funcionárias mães 
e as suas mães. 

Aqui, já que se fala tanto, Senador Moka, em ques-
tão indígena, procura-se relevar a questão do resgate 
do índio no Brasil, que eu quero dizer que lamento – 
de novo vou falar num assunto que sempre levanto – a 
política indigenista do Brasil, que tem se restringido a 
demarcar terras indígenas, não é uma política huma-
nista no sentido de valorizar o ser humano índio, o ser 
humano índia ou o ser humano criança. E aí é só olhar 
a situação indígena no Brasil: lamentavelmente, Sena-
dor Capiberibe, está nas mãos de algumas ONGs – é 
preciso dizer bem claramente que são algumas ONGs 
– desonestas, que, inclusive, nós identificamos quando 
eu fui Presidente da CPI das ONGs. Elas pegam di-
nheiro para atender os índios, mas esse dinheiro não 
chega na ponta, fica no meio do caminho. 

Então, eu quero aqui também chamar atenção 
para o seguinte: já que se fala tanto nisso, vamos pro-
curar fazer com que a saúde indígena não fique nas 
mãos de instituições que não são sérias. Não vamos 
prescindir daquelas que são sérias, daquelas que real-
mente prestam realmente um serviço às comunidades 
onde talvez o Poder Público não possa chegar. 

Aliás, eu pergunto: por que o Poder Público não 
pode chegar? Por que não se contrata, através de con-
curso público, agentes de saúde, profissionais da área 
da saúde, até mesmo médicos, para trabalharem nos 
Municípios, para trabalhar nos órgãos federais? Eu 
não acho que deveria ser atribuição, por exemplo, da 
Funasa, cuidar de saúde indígena, não acho. Antes, 

era só a Funai que cuidava de saúde indígena. Tiraram 
da Funai essa atribuição e a passaram para a Funasa. 

Mas, na verdade, como dizem lá no meu Estado, 
a Funai, que formalmente é a Fundação Nacional do 
Índio, é a funerária nacional do índio, porque o que a 
Funai mais tem feito de adequado é promover funeral 
de índios que morrem mesmo – aí eles se aproveitam 
até disso. E a Funasa não é outra coisa, é a funerária 
nacional da saúde. Nos cinco anos antes de a Presi-
dente Dilma assumir, a CGU disse que foram desvia-
dos da Funasa R$500 milhões, Senador Capiberibe; 
R$500 milhões! Esse dinheiro foi desviado, portanto, 
da saúde. Da saúde de quem? Dos índios, principal-
mente das índias que vão ser mães, das índias que 
morrem no parto. 

Nós temos, lá em Roraima, uma etnia, na verda-
de um conjunto de etnias indígenas que rotularam de 
Ianomâmi, entre as quais o grande problema de guerra 
entre as diversas subetnias – vamos dizer assim – é 
por causa de mulher. Por que, Senador Capiberibe? 
Porque a mulher geralmente morre no primeiro parto. 
Por quê? Porque praticamente engravida logo após a 
primeira menstruação. Daí termina por morrer porque 
não tem a proporção feto-pélvica, isto é, a proporção 
adequada entre a criança e a bacia daquela adoles-
cente que engravida. 

Então, eu não poderia, de fato, falar somente do 
que todo filho sente pela sua mãe, que é amor, grati-
dão, respeito, sem também me indignar, sem marcar 
o meu protesto pelo desleixo com a mulher, seja na 
saúde, seja na educação. Discute-se tanto a inclusão 
da mulher no mercado de trabalho, a questão salarial 
da mulher, mas pergunto: ouve-se a mulher de fato? 
Preocupa-se de fato com o principal que a mulher deve 
ter, que é a saúde? E a saúde da mulher é muito mais 
complexa do que a do homem. Não precisa nem que 
eu diga aqui o que a mulher tem que nós não temos, 
o que a mulher faz que nós não fazemos. Qualquer 
um sabe. É muito mais complexo o organismo, tanto 
a anatomia como a fisiologia da mulher. 

Portanto, quero fazer um apelo à Presidente Dil-
ma: que realmente lute não só pela inclusão da mulher 
no mercado de trabalho e na política, o que é muito 
importante, mas também é muito importante averiguar 
como está a mulher na infância, adolescência, na ma-
ternidade e, depois que ela tem filhos, como tem con-
dições de criá-los. 

Antes de fazer minhas considerações finais, ouço 
o Senador João Capiberibe, que me solicita um aparte, 
e eu, com muita honra, quero concedê-lo.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Sena-
dor Mozarildo, quero me somar a essa homenagem às 
mães e às mulheres. O que nós temos e as mulheres 
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não têm é poder. Há um desequilíbrio na constituição 
do poder no nosso País. Essa distribuição de gênero 
é em torno de 50% de mulheres e 50% de homens. 
Quando se faz um balanço aqui na Casa, verifica-se 
um desequilíbrio: as Senadoras são poucas em rela-
ção aos homens. Na Câmara é assim. No Supremo, 
agora, temos duas mulheres. Depois que a Presidente 
Dilma chegou ao poder, houve um avanço da partici-
pação das mulheres. E isso fica muito claro quando 
se analisa a assistência básica de saúde que V. Exª 
conhece muito melhor do que eu, porque é médico. 
Nós temos uma deficiência enorme na assistência 
básica de saúde que está nas mãos dos Municípios, 
das prefeituras, que têm dificuldades em assistir as 
mulheres. Na minha cidade mesmo, há uma enorme 
deficiência que termina se concentrando nas áreas 
de especialidade. Quando a assistência básica não 
funciona, as pessoas procuram o pronto-socorro. Uma 
gripe, qualquer doença simples leva as pessoas ao 
pronto-socorro, à emergência, que é uma distorção 
completa do sistema. Outra questão que eu gostaria 
de comentar – creio que é importante debatermos isso 
diante dos olhos da sociedade brasileira –: antes da 
chegada dos portugueses a esta região que hoje é o 
Brasil, o nosso país continental, estima-se que havia, 
naquele período, no século XVI, em torno de cinco a 
sete milhões de habitantes, que aqui já viviam, e que 
passaram por um processo de genocídio e absorção 
cultural. Por causa disso, foi obrigado o Estado e a so-
ciedade reagirem, garantindo alguns direitos a essas 
populações originárias, dentre os quais o direito a ter-
ra. Então, às vezes temos um entendimento diferente, 
mas essas terras aqui pertenciam a quem nelas vivia 
e elas foram usurpadas. Você vê que a Coroa portu-
guesa dividiu em sesmarias. Aliás, até que não mudou 
muito ao longo da história. Há muitas sesmarias no 
nosso País, porque é o único país do continente que 
não arriscou uma reforma agrária. Outra questão: a 
assistência à saúde dessas populações é precária. Eu 
mesmo fiz uma pesquisa no Portal da Transparência 
do Ministério da Saúde, fui até a Fundação Nacional 
de Saúde, andei pelo seu Estado analisando os gastos 
da Fundação Nacional de Saúde, fui ao meu Estado e 
descobri coisas no mínimo suspeitas: uma empresa de 
construção civil comprando alimentos para as popula-
ções indígenas. Pode até não ser nada, mas imaginei... 
O nome da empresa é WM Construções. Eu abri a nota 
de empenho. Eu esperava que a Fundação Nacional 
de Saúde estivesse comprando cimento, tijolo, ferro. 
Não, estava comprando peixe fresco, pão francês para 
alimentar as populações indígenas. Na verdade, ao 
mesmo tempo em que a lei da transparência, da qual 
tenho orgulho de ser o autor, nos permite revelar isso, 

ainda falta o controle social da população para denun-
ciar junto às instituições que se ocupam de coibir esse 
tipo de comportamento. Eu quero me juntar a V. Exª 
nessa homenagem às mães e também parabenizá-lo 
por nos permitir essa discussão.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Agradeço muito, Senador Capiberibe, o apar-
te de V. Exª. Eu quero começar comentando alguns 
pontos, antes de conceder o aparte ao Senador Paim. 

Primeiro, realmente a questão da Funasa. V. Exª 
colocou aí – as coisas são estarrecedoras. No meu 
Estado, um ex-superintendente da Funasa foi preso; 
encontraram na casa dele alguns milhões de reais; ele 
foi afastado, e depois está ocupando cargos importan-
tes na administração do Estado. O atual superinten-
dente também foi preso numa operação e continua 
superintendente. 

E as falcatruas na Fundação Nacional do Índio 
vão desde essas coisas que V. Exª mencionou até voos 
fictícios para as comunidades indígenas. Inclusive re-
centemente um proprietário de uma empresa de avia-
ção regional, de táxi-aéreo regional matou o outro por 
causa de disputa desses voos e outros voos, lógico. 

Então, é preciso realmente passar a limpo muita 
coisa, principalmente na área da saúde. E, principal-
mente, Senador Capiberibe, acho que nós temos que 
pensar o seguinte: o que nós temos a oferecer aos ín-
dios, aos negros, àqueles que ou estavam aqui, como 
os índios... Eu não sei se o IBGE fez essa estatística de 
cinco milhões de índios, mas que fossem dez milhões.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR) – O importante é: quantos temos hoje? O que nós 
podemos oferecer para eles daqui para frente para que 
eles possam, como, aliás, já estão, tendo um índice 
de aumento populacional invejável? Mas não adian-
ta aumentar por aumentar; mas viver com qualidade.

Eu pergunto também, antes de passar ao apar-
te, por que as mulheres ainda são tão pouco inseridas 
tanto no cenário político quanto no mercado? É bom 
que a gente indague o porquê. E aí é o meu viés de 
médico: feito o diagnóstico, vamos agir para corrigir, 
além de exortar somente as mulheres a participarem 
da vida pública. 

Senador Paim, com muito prazer.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Mozarildo Cavalcanti, meus cumprimentos pelo tema 
que traz à tribuna. Alguns podem não considerá-lo im-
portante. Eu considero muito, muito importante o 13 de 
maio, que vai coincidir o Dia das Mães com a Abolição 
da Escravatura. Há até uma simbologia. Podíamo-nos 
lembrar das mães que foram raptadas na África para 
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serem escravas, neste País, colocadas em navios ne-
greiros, e se jogavam no mar, com filho nos braços, 
querendo voltar, nadando, para o seu país. E morreram; 
claro, morreram! Quantas e quantas, principalmente as 
mulheres, que não queriam vir para cá serem escravas 
e ficarem à disposição, no caso, dos seus senhores 
para o que bem entenderem, aí se jogavam no mar, 
tentavam voltar, nadando, e morriam. V. Exª foi muito 
feliz em se lembrar de todas as mães: brancas, negras, 
índias e aquelas que não são nem da cor do branco, 
nem do negro, nem da tez do povo indígena. V. Exª 
lembrou-se também das mães adotivas e de sua im-
portância. Nesse sentido, quero cumprimentar V. Exª 
pela sua reflexão, para que sirva também de incentivo 
àquelas mulheres que optaram por não ter filhos, o que 
é legítimo também, mas que têm o maior carinho pelas 
suas mães e, quem sabe, possam – a decisão natu-
ralmente é delas – optar por acolher, por abraçar, por 
dar o seu carinho, o seu amor que só a mulher sabe 
dar para o filho, no caso, só a mãe sabe dar para o 
filho. Não sabemos dar, na mesma dimensão que ela 
dá, pela exposição que V. Exª fez da tribuna. Que as 
mães, essas mulheres que optaram por não ter filhos, 
possam ser incentivadas, diminuindo-se a burocracia, 
a adotar um País como o nosso,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... já vou 
concluir, Sr. Presidente, onde existem milhares e mi-
lhares de crianças abandonadas. Parabéns a V. Exª. E 
só queria lembrar aqui para a congregação indígena: 
por que a Funasa e a Funai não podem ter um índio 
como o principal, como presidente, como coordenador? 
Que haja um conselho indígena para acompanhar os 
passos. Por que tem que ser um negro ou um branco a 
dirigir? Vai botar um branco lá, ou um índio, na Seppir, 
para ver se a comunidade negra não faz um levante! 
Faz um levante! Botem lá, na Seppir, para ver... Agora, 
na área indígena, ou vai um branco, ou vai um negro. 
Já houve negro; houve gente lá que, para mim, é ne-
gro. Embora não se assuma, mas é negro. Tem essa 
história de quem é negro e quem não é. Tem mais é 
que assumir a sua identidade. Agora, acho que V. Exª 
tem defendido essa tese e tem falado, inclusive, aqui 
no plenário: por que não na Funasa e na Funai? Vão 
me dizer que não tem um índio preparado? Claro que 
tem; sabemos que tem, índio e índia. Parabéns a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Agradeço ao Senador Paim e até agradeço a 
lembrança que V. Exª faz do dia 13 de maio, que coin-
cidentemente é o Dia das Mães, ser o Dia da Abolição 
da Escravatura. 

Tenho orgulho, Senador Moka, de pertencer a 
uma instituição, que é a Maçonaria, que foi a grande 
articuladora da abolição da escravatura neste País; foi 
realmente através de figuras como Gonçalves Lêdo 
e outros maçons ilustres que se conseguiu fazer a 
Abolição.

Mas, ao encerrar, então, a homenagem às mães, 
quero dizer até, Senador Paim, que agora colocaram 
uma mulher na Funai. Mas por que não é uma mulher 
índia? Há várias indígenas com curso superior, algu-
mas até com mestrado. Então, não é admissível mesmo 
que a Funai continue sendo dirigida por um não índio.

Agora, ao finalizar, portanto, quero registrar, mais 
uma vez, minha homenagem especial à minha mãe, à 
mãe dos meus filhos, às minhas filhas, mães dos meus 
netos, mas também às minhas irmãs, mães das minhas 
sobrinhas, às minhas funcionárias, às funcionárias do 
Senado, enfim, a todas as mulheres do Brasil, mas, 
com muito carinho, especialmente, às mães do meu 
querido Estado de Roraima, onde, inclusive, desde os 
bancos escolares da Medicina, quando passava as 
férias lá, aprendi a cuidar, assisti a partos, aprendi a 
fazer partos. Porque todas as áreas da Medicina são 
lindas, Senador Moka – V. Exª, que é médico, sabe. 
Todas são lindas. Mas há uma que, realmente, embora 
muito estressante, é muito gratificante: na hora em que 
você faz um parto, você está lidando com duas vidas 
ao mesmo tempo, a da mãe e a do filho, e é, portanto, 
uma alegria dupla quando se vê a felicidade da mãe 
por ter tido um filho sadio e, portanto, um futuro cida-
dão ou cidadã que ela vai encaminhar para o mundo.

Muito obrigado.
Parabéns a todas as mães.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. PMDB – 

MS) – Parabenizo o Senador Mozarildo Cavalcanti. É 
importante essa lembrança, essa homenagem às mães.

Só um comentário importante: as mães de crian-
ças portadoras de necessidades. Essas são, realmen-
te... Eu, na Câmara, tinha uma chefe de gabinete, Wan-
da – na verdade, o nome dela é Wandar –, que teve 
uma menina com Síndrome de Down. Isso cria um... 
E eu disse para a Wanda: Deus dá crianças especiais 
para mães especiais.

Portanto, também, no Dia das Mães, quero me 
somar à homenagem que faz Mozarildo a todas as 
mães e incluir também essas supermães, essas mães 
especiais que cuidam de filhos que têm necessidades 
especiais.

Concedo a palavra aqui ao Senador João Ca-
piberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente Senador Moka, Srªs e Srs. Se-
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nadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores 
da TV Senado, venho a esta tribuna para tratar de um 
assunto que nos preocupa. Trago a esta tribuna um 
questionamento sobre Segredo de Justiça.

A relação entre os Poderes da República e a 
sociedade melhorou bastante, depois da entrada em 
vigor da Lei Complementar nº 131, Lei da Transparên-
cia que acabei de citar, da qual lancei mão. Eu estava 
pesquisando, ali no meu computador, para entrar nos 
gastos detalhados da Fundação Nacional de Saúde 
do meu estado e mostrei que a Fundação está com-
prando alimentos numa empresa de construção civil. 

É verdade que depois da entrada em vigor da 
Lei Complementar nº 131, de 2009, a sociedade me-
lhorou, houve uma aproximação maior, uma confiança 
um pouco maior entre a sociedade e o Estado brasi-
leiro. Mas, em breve, teremos outra grata surpresa: a 
entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, que 
obriga os órgãos públicos a abrir todos os seus dados 
ao cidadão. Essa lei, claro, vem com muito atraso, por-
que na Suécia essa lei é do Século XVIII. Temos um 
razoável atraso de quase 300 anos, mas precisamos 
comemorar a entrada em vigor – a sociedade brasilei-
ra, o cidadão e a cidadã brasileira – da Lei de Acesso 
à Informação, nos próximos dias. 

Isso significa que documentos de todos os níveis 
de governo e dos três Poderes da República deverão 
ser oferecidos ao cidadão em linguagem simples e 
sua pesquisa ser facilitada pelo uso de ferramentas 
tecnológicas de busca. A lei é muito clara, não cabem 
outras interpretações. A transparência dos Poderes 
Públicos é fundamental para o exercício da cidadania, 
o aprimoramento do serviço público e a prevenção do 
mal persistente da corrupção.

Vale lembrar que a partir da entrada em vigor da 
lei de acesso à informação, nenhum servidor público 
poderá ser processado penal ou administrativamente 
por disponibilizar informações demandadas pelo cida-
dão, o que acontece hoje. Por isso, a partir da entrada 
em vigor da lei, os funcionários públicos estarão prote-
gidos por lei para oferecer as informações solicitadas 
pelos brasileiros e brasileiras.

Em contrapartida a esse avanço, o País continuará 
convivendo com o Segredo de Justiça, principalmente 
em processos contra agentes públicos, um dos muitos 
contrassensos que povoam a nossa República. 

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a 
CPMI do Cachoeira – é assim que está sendo deno-
minada –, cuja documentação está sob forte esquema 
de vigilância, para que somente os membros da CPMI 
tenham acesso aos inquéritos das operações Las Ve-
gas e Monte Carlo, é um exemplo desse contrassenso.

O Congresso Nacional não pode caminhar na 
contramão dos avanços aprovados pelo próprio Par-
lamento. Por essa razão, tenho a honra de apresentar 
aos nobres colegas e aos cidadãos brasileiros e cidadãs 
um projeto de lei cujo objetivo é suprimir o Segredo de 
Justiça nos procedimentos investigatórios e processu-
ais nos casos envolvendo – que fique muito claro – os 
agentes públicos que forem investigados ou acusados 
de improbidade, peculato ou qualquer delito, ou crime 
por ele praticado no exercício de suas funções.

Os agentes públicos, quaisquer que sejam, não 
devem se beneficiar de privilégios como o Segredo 
de Justiça, que é uma proteção desnecessária e des-
medida. Se os agentes públicos têm responsabilida-
de da coisa pública, da res publica, nada mais normal 
que prestem conta dos seus atos de maneira clara e 
transparente, diante da barra dos tribunais e diante da 
sociedade. Se o agente é público, a prestação de conta 
dos seus atos também deve ser pública.

O Segredo de Justiça, particularmente no Bra-
sil, tem servido para incentivar o vazamento seletivo 
de informações de parte de inquéritos e processos, 
segundo os interesses de grupos alinhados com os 
mais diversos partidos, grupos e sensibilidades polí-
ticas, sejam espúrios ou não, tendo pouco ou nada a 
ver com o objetivo de colocar a verdade em evidência. 

É preciso salientar que o Segredo de Justiça deve 
existir em certas circunstâncias quando os processos 
ainda estiverem em instrução, em fase de diligência. 
Esse projeto de lei também resguarda os procedimen-
tos investigatórios e processuais referentes ao direito 
de família e ao direito das sucessões, pois dizem res-
peito à vida privada do cidadão – isso nós não pode-
mos alterar.

Não se pode defender o Segredo de Justiça quan-
do envolvido em agente púbico no exercício de sua fun-
ção. Se a lei de acesso à informação do Brasil caminha 
para ser transparente, porque a cultura no Brasil é a 
cultura do sigilo, do segredo, a dificuldade para se obter 
informação dos entes públicos é enorme. Não se con-
segue informação, na instância próxima do cidadão, a 
prefeitura; e quando se consegue se leva muito tempo. 

Diversos entes públicos resistem até mesmo 
a liberar informações que já deveriam estar disponi-
bilizadas com base na Lei Complementar nº 131. A 
Prefeitura de minha cidade, Macapá, por exemplo, é 
completamente opaca, não tem nenhuma informação 
de sua execução orçamentária e financeira. 

Alguns entes públicos... Eu estive olhando no 
Brasil todo, verificando pessoalmente o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e não encontrei ne-
nhuma informação, Senador Mozarildo, dos gastos 
daquele tribunal. Mas quando se pesquisa no CNJ, 
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encontram-se as despesas, os gastos detalhados de 
tudo aquilo que o CNJ compra. Ora, se o CNJ – que 
é o Conselho Nacional de Justiça – cumpre a Lei da 
Transparência, é de se esperar que todos os tribunais 
do País também façam o mesmo. 

Espero que esta informação que estou dando 
aqui chegue aos ouvidos dessa brava mulher, que é 
Corregedora do CNJ, Drª Eliana Calmon. Tenho cer-
teza de que, na hora em que ela tomar conhecimento 
de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
descumpre uma lei fundamental, uma lei da cidada-
nia, a Corregedora do CNJ vai tomar as providências. 

Se a Lei de Acesso à Informação caminha para 
ser transparente, comecemos essa jornada abrindo Se-
gredo de Justiça quando o envolvido for agente público. 
Por que um representante do povo, um Deputado, um 
Senador, um Governador, um Presidente da República, 
processado... Acompanhei o processo do Presidente 
Jacques Chirac, na França, que respondia a um pro-
cesso criminal de primeira instância desde o início da 
sua presidência. O juiz o convocou, ele compareceu, 
e nada disso atrapalhou o exercício da democracia e 
da presidência na França. 

Por falar na França, queria aqui prestar a minha 
homenagem a François Hollande, que acaba de ser 
eleito Presidente da França. Fico satisfeito que o Par-
tido Socialista francês volte ao poder, porque com eles 
temos uma boa relação, principalmente nós, que mo-
ramos na maior fronteira da França com um país vizi-
nho, que é a nossa fronteira da Guiana com o Amapá. 

Um agente público eleito não pode ser diferen-
ciado de outro trabalhador, porque não se fala em Se-
gredo de Justiça para o cidadão comum, para aqueles 
que respondem às infrações do Código Penal. Não. É 
tudo aberto. Portanto, essa observação, como disse 
o Senador Mozarildo, vale tanto para quem exerce o 
cargo de Presidente da República como para qualquer 
outro servidor público. Se na Constituição Federal todos 
são iguais perante a lei, na seara da transparência o 
agente público não pode ser diferente. 

Estou apresentando esse projeto de lei para aca-
barmos com o Segredo de Justiça. O Poder Público, 
a vida pública deste país não pode ser cercado de 
mistérios, de segredos, nós temos de militar a favor 
da transparência. 

E, por último, Sr. Presidente, faço um registro. 
Ontem, eu estive visitando a Base Aérea de Anápolis, 
convidado pela assessoria parlamentar do Ministério 
da Aeronáutica, do futuro Coronel Brigadeiro Mesquita. 
Fomos acompanhados do Major-Brigadeiro Bermudez 
e tivemos oportunidade de travar contato direto com 
os comandantes da Base de Anápolis. 

Debatendo com eles, senti naqueles homens 
que defendem este País uma grande ansiedade pela 
renovação dos seus equipamentos, pela renovação 
tecnológica e, mais do que isso, pela necessidade da 
autossuficiência na produção de material de defesa 
para o nosso País. Quanto a isso me somo totalmente 
a esse princípio que a Aeronáutica tem de construir-
mos os nossos equipamentos de defesa.

Passo a palavra ao Senador. Concedo a palavra 
ao Senador Mozarildo para uma participação.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Capiberibe, quero cumprimentá-lo pela ini-
ciativa desse projeto de realmente acabar com o Se-
gredo de Justiça. Existem muitas coisas nessa nossa 
República, que ainda não é como a origem etimológica 
diz, ainda não é uma res publica, no sentido de que 
tudo tem que ser público, a coisa pública e não privada. 
Nós ainda temos uma herança das Sesmarias, mas, 
principalmente do reinado de D. João VI aqui, em que 
os funcionários da Corte pintavam, bordavam e tudo 
ficava por isso mesmo. É evidente que estamos evo-
luindo, as nossas instituições vêm passando, mas é 
de uma maneira muito lenta que... Veja que em 1914 
Rui Barbosa já dizia que de tanto ver triunfar as nu-
lidades, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos 
dos maus, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem 
honesto chega até a desvanecer, desencantar-se ou 
até desistir de ser honesto. Mas, até pela formação de 
médico, confio na recuperação, no avanço e confio em 
que as coisas podem melhorar. Acho que o Brasil tem 
melhorado. Agora, não há dúvida, Senador Capiberibe, 
de que não mudaremos a realidade das nossas institui-
ções enquanto não acabarmos com certos privilégios. 
Mas também não haverá mudanças enquanto a nossa 
sociedade, isto é, o nosso povo, não se conscientizar 
de que a grande mudança é feita pelo povo. O povo, 
seja por meio do voto principalmente, tem que saber. 
Não é ficar com esta desesperança de que não pode 
mudar: “Não. É isso mesmo. É corrupção para todo 
lado. Isso é assim mesmo. Não adianta brigar contra 
isso, porque a gente é perseguido e até morto por 
causa disso.” Eu estou ameaçado de morte desde a 
eleição passada no meu Estado porque, na verdade, 
faço oposição ao Governador de lá. Na verdade, é la-
mentável que essas coisas aconteçam e que a gente 
ainda esteja assistindo a isso. Portanto, com qualquer 
iniciativa, como essa de V. Exª, que busque de fato 
dar transparência, visibilidade a todos, a sociedade 
terá mais estímulo para participar. E eu espero que, já 
nas eleições municipais deste ano, em que todos os 
Municípios do Brasil vão eleger prefeito, vice-prefeito 
e vereador, a população tenha essa consciência. É o 
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cidadão e a cidadã que podem mudar essa realidade, 
por intermédio do voto e da pressão popular. Parabéns!

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Senador Mozarildo, eu queria trazer uma lembrança. 
Nós, nesta semana mesmo, derrubamos um privilégio 
nosso, um privilégio do Senado, o que mostra que a 
mobilização da sociedade pode, sim, influenciar o nos-
so comportamento, as nossas posições. 

O ano tem doze meses e os brasileiros recebem 
doze salários e um décimo-terceiro salário. Nós tínha-
mos, além do décimo-terceiro, no passado, o décimo-
-quarto e o décimo-quinto. Se nós fomos capazes de 
derrubar esse privilégio, por que não somos capazes 
de derrubar o Segredo de Justiça? 

Vejam o que está acontecendo na CPI do Ca-
choeira. Vaza-se aquilo que interessa a determinados 
grupos. Ora, como vaza isso com tamanha facilidade? 
Os jornalistas sabem muito mais que os próprios in-
vestigadores da CPMI e, antes de iniciar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, os jornais e as revistas tra-
ziam diariamente notícias de dentro do processo. Ora, 
se o vazamento é geral e não tem conserto, por que 
insistir com o Segredo de Justiça?

Ouço o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Capiberibe, assistia aqui ao seu pronunciamento, na 
linha de terminarmos com o Segredo de Justiça. Que-
ro dizer que sou totalmente favorável. Assinei outras 
iniciativas suas também. E V. Exª me explicava, aqui, 
a respeito por exemplo do foro privilegiado e outros. 
E quero dizer que eu concordo plenamente. Como V. 
Exª disse, antes mesmo da CPI, o próprio Cachoeira 
era a fonte de informação. Todo mundo sabe. Era a 
fonte de informação de dados e denúncias a que nós 
não tínhamos acesso e que estavam sob Segredo de 
Justiça. Está comprovado por tudo que vazou. Alguém 
me diz, aí: “Sim, mas o que vem do Supremo?” Não 
vem mais nada, porque já veio tudo. Eu acho que vem 
muito mais, ainda, mas se não fosse instalada a CPI, a 
imprensa estaria divulgado, a pinga-gotas. Então, não 
existe o chamado Segredo de Justiça. V. Exª também 
lembra esse outro tema do 13º, 14º e 15º, mas exata-
mente do 14º e 15º. A Casa decidiu corretamente, é 
um problema resolvido. Se nós tivemos coragem de 
fazer esses encaminhamentos, por que a gente não 
tem coragem, também – eu vou dar um passo à frente 
e concluo –, de acabar com o voto secreto? Por que 
tem de ter voto secreto? Eu não consigo entender. Sabe 
há quanto tempo eu defendo essa tese? Há 26 anos. 
Briguei na Constituinte e perdi; e o argumento que eu 
ouvia na Constituinte era o seguinte: “Mas, Senador, 
daí, o Executivo pressiona o parlamentar, que pode 
se esconder no voto secreto para derrubar o veto.” Só 

que eu estou aqui há 26 anos e nunca vi um veto ser 
derrubado contra a posição do Executivo, seja qual 
for o governo. A gente fala em tanta transparência e 
votamos no escuro. Qualquer veto que for feito pelo 
Executivo, não importa o governo, e que vier para cá 
não será derrubado; e são projetos aprovados por 
unanimidade. Eu conheço centenas – centenas – que 
foram aprovados nas duas Casas por unanimidade e, 
no voto secreto, na apreciação do veto, foram todos 
mantidos. Todos. Todos mantidos. Então, se é para 
ir para a transparência, a PEC 50 está aqui, está na 
pauta. Está aqui dentro. É de minha autoria a PEC 50. 
Aprovada, já, na CCJ, só que não vota. Não vota. Se 
querem ter algumas limitações, que tenham, então, 
algumas limitações. A minha não tem.

(Interrupção do som.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não tem 
voto secreto para nenhuma situação. É como no pró-
prio Judiciário. No Judiciário não tem voto secreto. En-
quanto os juízes, lá, estão analisando um processo, 
seja de quem for – seja de Senador, de Presidente da 
República, de Deputado –, a televisão está transmitin-
do ao vivo. Por que nós, aqui, temos de manter o voto 
secreto? Então, quero me somar a V. Exª nessa linha 
da transparência. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador Paim.

Eu quero dizer que sou totalmente de acordo com 
o fim do voto secreto, e acho que a sociedade, que 
pressionou para que mudássemos os nossos próprios 
privilégios, pode pressionar, porque o cidadão que vo-
tou em nós quer saber como nos comportamos aqui. 
Ele quer saber como votamos, qual a nossa decisão, 
porque a nossa decisão não pode ser individual. Eu 
aqui represento uma população, um povo que votou 
em mim. Eu tenho de dar satisfação a eles. 

Em situações de voto secreto aqui, eu já tive 
de abrir o voto, contrariando o Regimento Interno do 
Senado. Abri o voto, porque o meu eleitor não iria en-
tender que eu ficasse calado diante de determinadas 
circunstâncias.

Portanto, vamos, sim, vamos trabalhar pela trans-
parência: fim do Segredo de Justiça, fim do voto se-
creto. E também há outras caixinhas de segredo que 
precisamos abrir para a sociedade brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador João Capi-
beribe, sem dúvida alguma, acho que a sociedade... 
é uma questão de tempo, Senador Paulo Paim. Essas 
coisas vão gradativamente evoluindo, e a sociedade 
só vai respeitar mesmo o Congresso se o Congresso 
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der o exemplo: exemplo de coisas boas e de coisas 
positivas. E acho que o exemplo individual de cada 
um, a postura de cada um, é que vai, cada vez mais, 
melhorando esse conceito e gerando credibilidade.

Concedo a palavra ao Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o 
Nordeste brasileiro sofre este ano um quadro muito 
grave de estiagem; um fenômeno cuja intensidade e 
extensão vêm levando os especialistas a prognosticar, 
já em seus estágios iniciais, o pior quadro de seca dos 
últimos 47 anos.

O raciocínio para isso é bem simples: no sertão, o 
período chuvoso vai de fevereiro a maio. Ora, iniciamos 
maio faz poucos dias, e o que caiu de chuva este ano 
é inferior a um terço da média histórica da região, para 
o mesmo período. Já há, em vários Estados, inclusive 
no meu, a Bahia, racionamento de água e proibição de 
sua captação nos rios para finalidades que não a de 
matar a sede das pessoas e do gado.

Como se pode facilmente inferir, se estamos racio-
nando em período de chuva, nada de bom é razoável 
esperar para quando a época da estiagem propriamente 
dita chegar, em junho e julho próximos.

Assim, inicia-se, em praticamente toda a região 
abrangida pela Sudene, um daqueles dramáticos ciclos 
de agravamento da pobreza e da miserabilidade trazida 
pela seca para a vida de pessoas que, de ordinário, já 
pouco têm de seu.

Diversas imagens, captadas por satélites mete-
orológicos e recentemente divulgadas pela imprensa, 
atestam que 80% do semiárido sofre, hoje, com a falta 
de chuvas, percentual esse quase seis vezes maior que 
o registrado em igual período do ano passado. De fato, 
técnicos do Laboratório de Análise e Processamento 
de Imagens de Satélites da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) calcularam que, em 2011 – período no 
qual o volume de chuvas/ano ficou dentro da média 
normalmente apurada –, a área afetada não chegava 
aos 15% do assim chamado Polígono das Secas.

Com isso, segundo dados do dia 27 de abril últi-
mo, pelo menos 550 Municípios já decretaram estado 
de emergência em função da falta de água, número 
que tende a crescer nos próximos dias, uma vez que 
vários outros ainda ultimam os procedimentos neces-
sários à aprovação de seus próprios decretos.

Mas, pior ainda, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presi-
dente, é que todos os técnicos concordam que, neste 
momento, as perspectivas não são de remissão, mas, 
ao contrário, de agravamento da carência pluviométrica. 
O meteorologista Humberto Barbosa, pertencente aos 
quadros da Ufal, entende, inclusive, que o quadro da 

seca de 2012 vem se desdobrando ainda “pior do que 
anteriormente previsto, e o agravamento da situação 
foi demonstrado pela análise das imagens de satéli-
te. Os dados coletados sugerem um impacto severo 
e generalizado na vegetação do bioma da Caatinga, 
maior ainda que aquele baseado apenas em dados 
pluviométricos”.

Para avaliar a gravidade de tal declaração, bas-
ta relembrar que, segundo parâmetros normalmen-
te utilizados pelos técnicos do setor, os biomas têm 
grandes dificuldades em se recuperar quando perdem 
mais da metade de seus componentes. E os cálculos 
atuais indicam que o nível de perda, no sertão, já es-
taria ultrapassando esse limite, situando-se na faixa 
de 55% do total.

A extensão e a rapidez com que se instalou o 
presente quadro ambiental dificultam até mesmo que 
se possa avaliar a extensão final de seus impactos na 
vida das famílias que vivem na região. Na Bahia, por 
exemplo, Estado com maior número de cidades em situ-
ação oficial de emergência (um total de 225 Municípios 
até o momento), a preocupação não para de crescer.

O Coordenador Executivo da Defesa Civil estadu-
al, Salvador Brito, trabalha com a expectativa de que 
todos os 266 Municípios situados na parte semiárida 
do Estado venham a entrar com pedido de emergên-
cia, sendo que, hoje, dez deles, situados fora desse 
perímetro, já o fizeram. O Poder Público mantém, neste 
momento, um sistema de abastecimento de água por 
meio de carros-pipa e de distribuição de alimentos, 
para evitar um quadro ainda mais grave.

Por isso, Sr. Presidente, foi muito oportuno o anún-
cio feito pelo Governo Federal acerca da alocação de 
verbas equivalentes a mais de R$2,7 bilhões, com o 
objetivo de financiar ações de combate aos efeitos da 
seca. Parte desse valor será consumida no pagamento 
da recém-criada Bolsa Estiagem, programa que pre-
tende destinar cinco parcelas de R$400 às famílias de 
pequenos agricultores não cobertos pelos mecanismos 
de seguro da safra.

Além disso, o Governo – de modo muito coe-
rente, no meu entender – lembrou-se do outro grupo 
de agricultores e antecipou a liquidação da Garantia 
Safra, o seguro contra perdas na produção agropecu-
ária, perdas essas que, por sinal, já se avolumam em 
proporções espantosas, em toda a região.

A União, além disso, vai investir na construção de 
poços, de sistemas de abastecimento, de barragens e 
de cisternas. E são precisamente esses investimentos 
o que de mais importante se pode fazer, para sair do 
eterno ciclo de contingenciamento, ao qual nos acos-
tumamos em face do fenômeno da estiagem, e para 
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assumir de vez uma postura mais estruturante no tra-
tamento da questão da seca, no Nordeste brasileiro.

A natureza é soberana, Sr. Presidente. O homem 
pode tentar contornar os efeitos negativos de alguns 
dos seus fenômenos, a exemplo da seca, mas não pode 
evitar que eles voltem a se manifestar, de tempos em 
tempos. Ora, quando se está pouco preparado para 
esse evento, é imperativo apelar para contingências 
importantes, indispensáveis, tais como a nova Bolsa 
Estiagem e a distribuição de água e de alimentos.

Afinal, não se pode deixar a nossa gente à mercê 
da absoluta falta de meios de sobrevivência!

Mas é também imperativo – e ainda mais rele-
vante, em função de seus efeitos de caráter perene 
– que se invista nos fatores que poderão oferecer ao 
semiárido e aos seus habitantes uma proteção mais 
bem estruturada contra a cíclica falta d’água. Entre 
esses certamente estão, como já citei, os programas 
federais voltados à construção de poços, de sistemas 
de abastecimento, de barragens e de cisternas.

Absolutamente úteis nas épocas de pluviosida-
de normal (que nunca é suficiente, na região), essas 
melhorias representam, na época das grandes secas, 
a diferença entre a vida e a morte, para o habitante 
do semiárido.

Projeto fundamental é, também, o de transposição 
das águas do rio São Francisco, a partir do qual, ape-
sar da captação de um volume relativamente pequeno 
da vazão hídrica da bacia, cerca de 1,4% (equivalente 
a pouco mais de 26 metros cúbicos por segundo), se 
pretende atender ao consumo de uma população es-
timada em mais de 12 milhões de pessoas.

O transporte da água, aliás, é uma das chaves 
para se solucionar de vez o recorrente problema da 
seca. O Nordeste brasileiro já figura, hoje, como uma 
das áreas de maior índice de colecionamento hídrico, 
em todo o mundo. São, no total, cerca de 70 mil açu-
des, de portes os mais variados, nos quais estão ar-
mazenados mais de 37 bilhões de metros cúbicos de 
água. Falta, contudo, conferir um ritmo mais veloz às 
iniciativas de prover adequados mecanismos de dis-
tribuição de todo esse tesouro líquido, para que seus 
benefícios possam efetivamente atingir uma quan-
tidade maior de pessoas.

Conforme defendi recentemente, desta mesma 
tribuna, o Nordeste congrega, entre todas as regiões 
do Brasil, as melhores condições técnicas para ins-
talação desse tipo de empreendimento. Em paralelo, 
a região também exibe, no polo humano, demandas 
sociais imensas, que a recomendam fortemente para 
receber esse tipo de investimento. Assim se poderá 
combinar, com proveito, sua localização privilegiada 
para a instalação de usinas para produção de ener-

gia fotovoltaica, a partir de fontes solares, e a urgente 
necessidade de gerar oportunidades para o desenvol-
vimento social e econômico da região, com base no 
conceito de sustentabilidade ambiental.

Ressalto, por fim, as grandes vantagens em se 
estimular a pequena geração solar distribuída, com 
tecnologia fotovoltaica. Esse tipo de iniciativa, de modo 
simples e direto, viabilizaria a massificação do bombea-
mento da água do subsolo para uso humano e animal, 
assim como permitiria um melhor nível de desenvol-
vimento das pequenas lavouras de subsistência, em 
situações emergenciais.

Ganharíamos, além disso, um desejável grau de 
modernização da matriz energética brasileira, possibili-
tando incluir o País, ainda que com substancial atraso, 
no rol dos países que produzem volumes significativos 
desse tipo de energia.

Mas é preciso, sobretudo, ampliar as soluções 
de caráter estrutural, não somente dinamizando as já 
em curso – como é o caso da transposição do rio São 
Francisco e dos investimentos na construção de poços, 
barragens e cisternas. É importante, também, cuidar 
para que as disponibilidades já acumuladas de água 
possam alcançar os locais em que são necessárias, por 
meio da melhoria da distribuição. E é essencial, ainda, 
que exista energia barata sendo produzida em regime 
local, permitindo que as soluções associadas ao bom-
beamento distribuído de água finalmente permitam a 
interiorização de remédios perenes contra a estiagem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOÃO DURVAL

O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o Nordeste brasileiro so-
fre, este ano, um quadro muito grave de estiagem; um 
fenômeno cuja intensidade e extensão vêm levando 
os especialistas a prognosticar, já em seus estágios 
iniciais, o pior quadro de seca dos últimos 47 anos.

O raciocínio para isso é bem simples: no sertão, o 
período chuvoso vai de fevereiro a maio. Ora, iniciamos 
maio faz poucos dias, e o que caiu de chuva este ano 
é inferior a um terço da média histórica da região, para 
o mesmo período. Já há, em vários Estados, inclusive 
no meu, a Bahia, racionamento de água e proibição 
de sua captação nos rios para finalidades que não a 
de matar a sede das pessoas e do gado.

Como se pode facilmente inferir, se estamos racio-
nando em período de chuva, nada de bom é razoável 
esperar para quando a época da estiagem propriamente 
dita chegar, em junho, julho próximos.
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Assim, inicia-se, em praticamente toda a região 
abrangida pela Sudene, um daqueles dramáticos ci-
clos de agravamento da pobreza e da miserabilidade 
trazida pela seca para a vida de pessoas que, de or-
dinário, já pouco têm de seu.

Diversas imagens – captadas por satélites mete-
orológicos e recentemente divulgadas pela imprensa – 
atestam que 80% do semiárido sofie, hoje, com a falta 
de chuvas, percentual esse quase seis vezes maior que 
o registrado em igual período do ano passado. De fato, 
técnicos do Laboratório de Análise e Processamento 
de Imagens de Satélites da Universidade Federal de 
Alagoas (Ufal) calcularam que, em 2011 período no 
qual o volume de chuvas/ano ficou dentro da média 
normalmente apurada –, a área afetada não chegava 
aos 15% do assim chamado Polígono das Secas.

Com isso, segundo dados do dia 27 de abril últi-
mo, pelo menos 550 Municípios já decretaram estado 
de emergência em função da falta de água, número 
que tende a crescer nos próximos dias, uma vez que 
vários outros ainda ultimam os procedimentos neces-
sários à aprovação de seus próprios decretos.

Mas, pior ainda, Srªs e Srs. Senadores, é que 
todos os técnicos concordam que, neste momento, 
as perspectivas não são de remissão, mas, ao con-
trário!, de agravamento da carência pluviométrica. O 
meteorologista Humberto Barbosa, pertencente aos 
quadros da Ufal, entende, inclusive, que o quadro da 
seca de 2012 vem se desdobrando ainda “pior do que 
anteriormente previsto, e o agravamento da situação 
foi demonstrado pela análise de imagens de satéli-
te. Os dados coletados sugerem um impacto severo 
e generalizado na vegetação do bioma da caatinga, 
maior ainda que aquele baseado apenas em dados 
pluviométricos”.

Para avaliar a gravidade de tal declaração, bas-
ta relembrar que, segundo parâmetros normalmen-
te utilizados pelos técnicos do setor, os biomas têm 
grandes dificuldades em se recuperar quando perdem 
mais da metade de seus componentes. E os cálculos 
atuais indicam que o nível de perda, no sertão, já es-
taria ultrapassando esse limite, situando-se na faixa 
de 55% do total.

A extensão e a rapidez com que se instalou o 
presente quadro ambiental dificultam até mesmo que 
se possa avaliar a extensão final de seus impactos na 
vida das famílias que vivem na região. Na Bahia, por 
exemplo, Estado com maior número de cidades em situ-
ação oficial de emergência (um total de 225 Municípios, 
até o momento), a preocupação não para de crescer.

O Coordenador-Executivo da Defesa Civil esta-
dual, Salvador Brito, trabalha com a expectativa de que 
todos os 266 Municípios situados na parte semiárida 

do Estado venham a entrar em emergência, sendo 
que, hoje, 10 deles, situados fora desse perímetro, já 
o fizeram. O poder público mantém, nesse momen-
to, um sistema de abastecimento d’água por meio de 
carros-pipa e de distribuição de alimentos para evitar 
um quadro ainda mais grave.

Por isso, Sr. Presidente, foi muito oportuno o 
anúncio feito pelo Governo Federal acerca da aloca-
ção de verbas equivalentes a mais de 2,7 bilhões de 
reais com o objetivo de financiar ações de combate aos 
efeitos da seca. Parte desse valor será consumida no 
pagamento da recém-criada Bolsa Estiagem, programa 
que pretende destinar cinco parcelas de 400 reais às 
famílias de pequenos agricultores não cobertos pelos 
mecanismos de seguro da safra.

Além disso, o Governo - de modo muito coerente, 
no meu entender! lembrou-se do outro grupo de agri-
cultores, e antecipou a liquidação da Garantia Safra, 
o seguro contra perdas na produção agropecuária, 
perdas essas que, por sinal, já se avolumam em pro-
porções espantosas, em toda a região.

A União, além disso, vai investir na construção de 
poços, de sistemas de abastecimento, de barragens e 
de cisternas. E são precisamente esses investimentos 
o que de mais importante se pode fazer para sair do 
eterno ciclo de contingenciamento ao qual nos acostu-
mamos em face do fenômeno da estiagem, e assumir 
de vez uma postura mais estruturante no tratamento 
da questão da seca, no Nordeste brasileiro.

A natureza é soberana, Senhor Presidente. O 
homem pode tentar contornar os efeitos negativos 
de alguns dos seus fenômenos, a exemplo da seca, 
mas não pode evitar que eles voltem a se manifestar, 
de tempos em tempos. Ora, quando se está pouco 
preparado para esse evento, é imperativo apelar para 
contingências importantes, indispensáveis, tais como 
a nova Bolsa Estiagem e a distribuição de água e de 
alimentos.

Afinal, não se pode deixar a nossa gente à mercê 
da absoluta falta de meios de sobrevivência!

Mas é também imperativo - e ainda mais relevan-
te, em função de seus efeitos de caráter perene - que 
se invista nos fatores que poderão oferecer ao semi-
árido e aos seus habitantes uma proteção mais bem 
estruturada contra a cíclica falta d’água.

Entre esses certamente estão, como já citei, os 
programas federais voltados à construção de poços, 
de sistemas de abastecimento, de barragens e de 
cisternas.

Absolutamente úteis nas épocas de pluviosida-
de normal (que nunca é suficiente, na região), essas 
melhorias representam, na época das grandes secas, 
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a diferença entre a vida e a morte, para o habitante 
do semiárido.

Projeto fundamental é, também, o de transposição 
das águas do Rio São Francisco, a partir do qual, ape-
sar da captação de um volume relativamente pequeno 
da vazão hídrica da bacia, cerca de 1,4% (equivalente 
a pouco mais de 26 metros cúbicos por segundo), se 
pretende atender ao consumo de uma população es-
timada em mais de 12 milhões de pessoas.

O transporte da água, aliás, é uma das chaves 
para se solucionar de vez o recorrente problema da 
seca. O Nordeste brasileiro já figura, hoje, como uma 
das áreas de maior índice de colecionamento hídrico, 
em todo o mundo. São, no total, cerca de 70 mil açu-
des, de portes os mais variados, nos quais estão ar-
mazenados mais de 37 bilhões de metros cúbicos de 
água. Falta, contudo, conferir um ritmo mais veloz às 
iniciativas de prover adequados mecanismos de dis-
tribuição de todo esse tesouro líquido, para que seus 
benefícios possam efetivamente atingir uma quantida-
de maior de pessoas.

Outra iniciativa da mais alta importância, nesse 
contexto, seria a priorização da região para a implanta-
ção de projetos de geração de eletricidade, com base 
no aproveitamento das suas amplas disponibilidades 
de fontes de origem solar.

Conforme defendi recentemente, desta mesma 
Tribuna, o Nordeste congrega, entre todas as regiões 
do Brasil, as melhores condições técnicas para ins-
talação desse tipo de empreendimento. Em paralelo, 
a região também exibe, no pólo humano, demandas 
sociais imensas, que a recomendam fortemente para 
receber esse tipo de investimento. Assim se poderá 
combinar, com proveito, sua localização privilegiada 
para a instalação de usinas para produção de ener-
gia fotovoltaica, a partir de fontes solares, e a urgente 
necessidade de gerar oportunidades para o desenvol-
vimento social e econômico da região, com base no 
conceito de sustentabilidade ambiental.

Ressalto, por fim, as grandes vantagens em se 
estimular a pequena geração solar distribuída, com 
tecnologia fotovoltaica. Esse tipo de iniciativa, de modo 
simples e direto, viabilizaria a massificação do bombea-
mento da água do subsolo para uso humano e animal, 
assim como permitiria um melhor nível de desenvol-
vimento das pequenas lavouras de subsistência, em 
situações emergenciais.

Ganharíamos, além disso, um desejável grau de 
modernização da matriz energética brasileira, possibili-
tando incluir o País, ainda que com substancial atraso, 
no rol dos países que produzem volumes significativos 
desse tipo de energia.

Concluindo, Sr. Presidente, temos que a situação 
da estiagem é grave no sertão nordestino. Por isso, é 
preciso apoiar incondicionalmente o aporte de recursos 
emergenciais para as famílias que lá residem - famílias 
cuja sobrevivência entra objetivamente em regime de 
risco, com o atual nível de intensidade da seca.

Mas é preciso, sobretudo, ampliar as soluções 
de caráter estrutural, não somente dinamizando as 
já em curso - como é o caso da transposição do Rio 
São Francisco e dos investimentos na construção de 
construção de poços, barragens e cisternas. É impor-
tante, também, cuidar para que as disponibilidades já 
acumuladas de água possam alcançar os locais em 
que são necessárias, por meio da melhoria da distri-
buição. E é essencial, ainda, que exista energia barata 
sendo produzida em regime local, permitindo que as 
soluções associadas ao bombeamento distribuído de 
água finalmente permitam a Ínteriorização de remédios 
perenes contra a estiagem.

Só assim poderemos ultrapassar, de vez, o quadro 
de horror cíclico provocado pela seca, e transformar o 
desafio do pleno desenvolvimento sócio-econômico do 
Nordeste brasileiro num problema de equ acionamento 
mais simples e linear - essa que já é, por si mesma, 
uma imensa e grave dívida que integra, faz tempo, a 
conta de débitos que o Brasil mantém para com parte 
significativa de seus cidadãos: os homens e as mulhe-
res dos sertões do norte.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permitam-me fa-
zer aqui uma reflexão.

O Movimento dos Agricultores endividados do 
Nordeste veio a Brasília e nos apresentou um quadro 
desesperador.

Depois de oito anos de seca, hoje há 146 mil exe-
cuções de empréstimos ajuizadas . O banco vai tomar 
as terras dos agricultores dadas como garantia. E esse 
número pode chegar aos 500 mil, nos próximos anos.

Será que tirar as terras desses homens vai re-
solver o problema? Claro que não.

Não resolve o problema do banco. Não resolve o 
problema do agricultor, que entrega a sua propriedade, 
mas continuará devendo. E não resolve o problema do 
governo, que deu a garantia ao banco.

Um exemplo:
O agricultor Osman Silva, de Santana do Ipane-

ma, em Alagoas, pegou um empréstimo de 32 mil reais, 
faz alguns anos, e não conseguiu pagar.

A terra dele vale, quando muito, 150 mil reais. 
Mas a dívida, com os juros, ultrapassa a um milhão e 
300 mil reais.

O banco vai tomar a terra e ele ainda vai perma-
necer com uma dívida impagável.
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Porque se o Banco do Brasil e o Banco do Nor-
deste mantiverem as execuções, o sertanejo vai en-
tregar a terra. E vai ficar sem nada.

Milhares e milhares de pessoas sem terras, sem 
trabalho, sem meio de sustentar a família.

Essas famílias vão ser obrigadas a deixar o cam-
po e vão buscar a sobrevivência na cidade.

Sem especialização, vão se juntar aos nossos 
desempregados. Vão fazer parte das estatísticas de po-
breza e violência das periferias das nossas metrópoles.

Faço aqui um apelo. Que a presidente Dilma, di-
vinamente inspirada, possa encontrar uma solução de-
finitiva para os nossos pequenos e médios produtores.

O próprio crédito emergencial criado pelo governo 
depois que 225 municípios, só na Bahia, decretaram 
situação de emergência, apesar de ser absolutamente 
necessário; não é uma solução definitiva.

Porque o banco não vai dar crédito a quem está 
inadimplente. O devedor precisa pagar a sua dívida e 
diante dos números que conhecemos, boa parte des-
sas dívidas, hoje, é impagável.

Por isso precisamos encontrar outra solução para 
essa gente. Para a nossa terra. Peço vênia à senhora 
Presidente Dilma para afirmar que perdoar essas dívi-
das me parece hoje, a única solução possível.

É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri-
gado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizando o Senador João Durval 
e concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nesta semana, 
foram aprovados neste plenário dois requerimentos, 
o Requerimento nº 292, de 2012, e o Requerimento 
nº 293, de 2012, solicitando que o Projeto de Lei da 
Câmara nº 63, de autoria do Deputado amazonense 
Pauderney Avelino, tramitasse também na Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática e na Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo.

Esse projeto do Deputado Pauderney Avelino pro-
põe a volta do fuso horário do Estado do Acre, e fiz a 
apresentação desses dois requerimentos justamente 
porque outras três matérias sobre o mesmo assunto 
estão tramitando aqui. Uma delas é de minha autoria 
e propõe que realizemos um plebiscito em 2014, jun-
tamente com as eleições de 2014, para que haja uma 
posição definitiva em relação à opinião do povo do 
Acre, se quer a manutenção do horário como está ou 
se quer mesmo a volta do horário antigo, com duas 
horas de diferença em relação a Brasília. Lembro que 

todos os demais Estados amazônicos, a partir do Mato 
Grosso, têm uma hora apenas de diferença em rela-
ção a Brasília. Apenas o Acre estava num fuso horário 
isolado, com duas horas de diferença.

O Senador Tião Viana, à época, apresentou uma 
proposta, que conseguiu aprovação no Senado e na 
Câmara e que contou com a sanção presidencial, di-
minuindo essa diferença de fuso de duas horas para 
uma hora. Na realidade, era uma iniciativa bastante 
inovadora e interessante, que atendia a um antigo cla-
mor de diferentes segmentos da sociedade e que, por 
força do aquecimento da campanha eleitoral de 2010, 
acabou se transformando numa grande polêmica, aliás, 
uma polêmica muito maior do que o problema causado, 
porque, na realidade, uma adaptação de fuso horário 
é algo absolutamente normal. Quem faz uma viagem 
ao exterior, a um país que tem fuso de quatro ou cinco 
horas de diferença, um ou dois dias depois de estar 
nesse local, sente-se adaptado. Mas a politização no 
Acre foi de tal monta, que parecia que essa diferença 
de uma hora fosse algo que mexesse na saúde física 
das pessoas e causasse um desconforto – digamos 
– insuperável.

O Senador Sérgio Petecão já se pronunciou aqui, 
nesta semana, apresentando seu protesto contra a 
aprovação dos dois requerimentos de minha autoria. 
Na realidade, estou muito tranquilo em relação a essa 
discussão. Tenho a certeza de que a sociedade acreana 
também está encarando isso com muita tranquilidade, 
porque o horário em vigor no Acre foi estabelecido há 
mais de três anos. Com a aprovação do Projeto de lei 
nº 11.662, do Senador Tião Viana, a lei foi sancionada 
pelo Presidente Lula e entrou em vigor em 2009. Nós 
já estamos em 2012. Então, já existe toda uma adap-
tação. E tenho a certeza de que, hoje, se tivesse de 
haver um retrocesso ao horário antigo, isso, certamente, 
também causaria muitos transtornos para as pessoas 
que estão vivendo essa situação de adaptação.

É real que aconteceu um referendo em 2010, por 
proposição do Deputado Flaviano Melo, do PMDB. Esse 
referendo acabou gerando uma proposta de lei do Se-
nador Pedro Taques, e se chegou a um entendimento 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Essa proposta foi aprovada no Senado e, depois, na 
Câmara, mas foi vetada pela Presidente, exatamente 
porque não levava em conta os Estados do Amazonas 
e do Pará. Por isso, achei por bem, para tentar dirimir a 
questão e trazer minha contribuição para resolver esse 
problema, pedir que, em 2014, fosse realizado um ple-
biscito tanto no Estado do Acre quanto no Estado do 
Amazonas e no Estado do Pará. Essa proposição está 
tramitando hoje na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, está aguardando Relator, e imagino que, 
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uma vez aprovada a proposta, poderemos apensar os 
demais projetos relacionados a esse assuntos, para 
que resolvamos todos eles de uma só vez.

Pedi ao assessor da Liderança do Partido dos 
Trabalhadores no Senado, Marcelo Zero, um estudo 
específico sobre o fuso horário no mundo e achei por 
bem, nesta sexta-feira, um dia bem tranquilo no Senado, 
fazermos uma exposição, para mostrar que não é um 
assunto que começou no início do mundo, é algo muito 
recente. Considerando a longevidade da humanidade, 
a adoção de fuso horário no mundo é algo absoluta-
mente recente. Então, vale a pena acompanharmos 
qual foi o fruto desse estudo, de muita competência, 
realizado pelo assessor Marcelo Zero, da Liderança do 
Partido dos Trabalhadores, que cumprimento.

O estudo diz: “Fusos horários no mundo: origens 
e características”.

A medição precisa, linear e universal do tempo, 
que regula inteiramente as nossas vidas e as ativida-
des econômicas, políticas e administrativas em todo o 
mundo é uma invenção da civilização moderna.

Com efeito, algo que se nos afigura, hoje, como 
“natural” é resultado de uma longa evolução tecnológi-
ca na medição do tempo e fruto de decisões político-
-administrativas, nacionais e internacionais, que uni-
formizaram os horários no Planeta.

Antes do surgimento do mundo moderno, o ritmo 
da vida era ditado simplesmente pelos ciclos naturais 
da luz solar e, nas latitudes mais altas, pelo ciclo anu-
al das estações.

Estima-se que, no mundo ocidental, antes do 
surgimento da civilização moderna, os horários eram 
estabelecidos essencialmente pela passagem do sol. 
O chamado meio-dia era aferido pela “passagem me-
ridiana” do sol, seu ápice no firmamento, em cada 
localidade. O horário era estipulado pela progressão 
meridiana solar localizada.

Assim sendo, cada cidade, cada localidade, tinha 
o seu horário específico, pois o movimento aparente 
do sol pelo firmamento varia inteiramente conforme a 
longitude e a latitude.

Um antigo viajante que percorresse, por exemplo, 
a Itália, um país geograficamente pequeno, teria de 
ajustar constantemente seu relógio, caso tivesse um 
relógio. Em Roma, haveria um horário; em Nápoles, 
outro. Florença, Pisa e Siena, cidades toscanas muito 
próximas, teriam horários diferentes.

Essa confusão de horários, bem como a falta de 
precisão na medida do tempo, predominou durante 
séculos.

Entretanto, com o surgimento da economia mo-
derna e da administração moderna, que exigem uma 
padronização nacional e precisa do tempo, começa-

ram a serem feitos esforços para a universalização 
dos horários. Com efeito, como administrar um país 
ou tocar um negócio com uma cadeia produtiva que 
se estende geograficamente sem um mínimo de pa-
dronização de horários?

Esse conflito entre a falta de uniformização de 
horários e as exigências das economias e administra-
ções modernas tornou-se particularmente agudo em 
alguns setores, como o de transporte, por exemplo.

A expansão geográfica da rede ferroviária na Eu-
ropa e nos EUA, bem como o extraordinário aumento do 
número diário de viagens, começou a chocar-se com a 
confusão e profusão de horários meramente locais. Na 
Inglaterra, cidades próximas servidas pelas mesmas 
ferrovias tinham horários muito diferentes. Enquanto 
Londres se guiava pelo horário do Observatório de 
Greenwich, Oxford estava 5 minutos “atrasada”; Lee-
ds, 6 minutos “atrasada”; e Barrow, 13 minutos atrás 
do tempo da capital. À medida que as viagens passa-
ram a ser frequentes, essa confusão de horários co-
meçou não apenas a atrapalhar a rotina das ferrovias, 
como a provocar acidentes e “quase acidentes”, pois 
os administradores e condutores tinham de recorrer 
a complexos e confusos almanaques para se situar 
temporalmente em cada trecho da ferrovia, o que nem 
sempre podia ser feito com a precisão que a operação 
ferroviária demandava.

Em novembro de 1840, a companhia inglesa 
Great Western Railway Company, que servia o oeste 
da Inglaterra, decidiu padronizar o horário em todas 
as suas estações, passando a usar somente a hora de 
Greenwich. Em 1846, essa decisão foi seguida pela Li-
verpool and Manchester Railway, que também passou 
a usar o horário londrino em suas estações. Ao final de 
1848, todas as companhias britânicas de ferrovias já 
haviam aderido à padronização dos horários.

Entretanto, houve resistências. Durante anos, al-
gumas cidades inglesas conviveram com dois horários: 
o “horário da ferrovia”, londrino, e o “horário local”. Em 
algumas estações, como a de Bristol, foram instalados 
relógios com dois ponteiros de minutos, um sincroniza-
do com o horário de Greenwich e outro sincronizado 
como o horário local.

Aos poucos, porém, essa dualidade foi sendo 
abandonada. Por volta de 1855, 95% das cidades in-
glesas já haviam adotado o “horário da ferrovia”, isto 
é, o horário de Greenwich, como seu horário oficial.

Em 2 de agosto de 1880, foi instituída a Defini-
ção de Tempo, o Statutes (Definition of Time) Act, que 
tornou obrigatório, legalmente, o uso do horário de 
Greenwich em toda a Inglaterra, padronizando o ho-
rário da Inglaterra.
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Processos semelhantes ocorreram em outros pa-
íses. Nos EUA, a padronização dos horários também 
obedeceu às necessidades das ferrovias. Em agosto 
de 1853, houve um grave acidente ferroviário na Nova 
Inglaterra. Dois trens que trafegavam pelo mesmo ramal, 
mas que tinham horários diferentes, por procederem 
de distintas cidades, acabaram se chocando, matando 
14 pessoas. Assim, a região da Nova Inglaterra decidiu 
usar um mesmo horário ferroviário.

A padronização seguiu até que, em 18 de novem-
bro de 1883, as dezenas de horários locais foram subs-
tituídas, mediante um quase consenso da maioria das 
cidades, por quatro fusos horários, que se estendiam 
do Atlântico ao Pacífico. Em 1918, esse consenso em 
relação à padronização de horários foi transformado 
em lei federal.

O mesmo aconteceu, com nuanças, na Índia, 
na Alemanha, na Itália, na Holanda etc. No Brasil, a 
Lei nº 2.784, de 18 de junho de 1913, assinada pelo 
então Presidente da República, Hermes da Fonseca, 
determinou a padronização dos horários, com quatro 
fusos vigorando em todo o território nacional.

Essa progressiva padronização dos horários na-
cionais e a crescente mundialização da economia e 
dos transportes acabaram por exigir também uma uni-
formização internacional dos horários.

Coube a um Senador canadense, Sanford Fle-
ming, em 1878, sugerir, pela primeira vez, um sistema 
internacional de fusos horários. Sua proposta era divi-
dir a Terra em 24 faixas verticais (meridianos), na qual 
cada uma delas seria um fuso de uma hora. Como o 
Planeta tem, obviamente, 360° de circunferência, cada 
faixa (fuso) teria 15° de largura longitudinal. Em 1883, 
as ferrovias norte-americanas, como vimos, adotaram 
o modelo dos fusos, em escala nacional.

Em 1884, foi realizada a Conferência Internacional 
do Meridiano, em Washington D.C., nos Estados Uni-
dos, com a presença de 25 países, entre eles o Brasil. 
Essa Conferência teve como objetivo debater a proposta 
do Senador Fleming – o Senador canadense que ha-
via proposto a divisão da Terra em 24 faixas verticais 
– de se estabelecer um Meridiano 0o, a partir do qual 
seriam definidos os outros meridianos, padronizando, 
assim, a utilização mundial da hora legal. A proposta 
de Fleming acabou sendo aceita. Com base no Meri-
diano 0o, que foi estipulado como sendo o do Observa-
tório de Greenwich, os outros fusos seriam contados 
positivamente para leste e negativamente para oeste, 
até ao Meridiano de 180°, o Anti-Meridiano, situado 
no Oceano Pacífico, onde seria a Linha Internacional 
de Data, ou seja, o local onde o dia começa. Assim, 
quando um novo dia começa no Planeta, é meio-dia 
do dia anterior em Greenwich.

A decisão foi adotada por 22 a 1. San Domingo, 
atual República Dominicana, votou contra. A França e 
o Brasil, pressionado por esta, abstiveram-se.

Na realidade, a Conferência não impôs fusos aos 
países, mas apenas decidiu que Meridiano 0o seria o 
de Greenwich, evitando a antiga profusão de meridia-
nos e fazendo com que o “horário universal” (UTC) 
coincidisse com o de Londres. Os países adotaram 
os fusos gradualmente. No caso do Brasil, foi adotado 
em 1913, como eu disse, a partir da lei assinada pelo 
Presidente Hermes da Fonseca.

Ao contrário do que se poderia pensar, o sistema 
internacional de fusos horários é adotado com bastante 
flexibilidade pelos países, a depender de suas conve-
niências administrativas e políticas.

Há países que têm horários “quebrados” em re-
lação a Greenwich. É o caso do Nepal (UTC + 5 3/4), 
Índia (UTC + 5 1/2), Irã (UTC + 3 1/2) etc. Há países 
que, embora gigantescos, comportando cinco fusos 
horários diferentes, têm, por motivos políticos e ad-
ministrativos, apenas um fuso horário, como a China, 
que é um país de dimensão leste-oeste imensamente 
grande. Há também muitos países que têm fusos oficias 
diferentes dos de outros países que estão situados na 
mesma longitude.

Assim sendo, os horários oficiais quase nunca 
coincidem com os antigos horários locais estabeleci-
dos pela progressão solar. Na realidade, os horários 
dos fusos só coincidem com o “horário local” no centro 
do fuso. Em Greenwich, obviamente, o horário do fuso 
coincide exatamente com o “horário local”. O mesmo 
não ocorre em outras cidades inglesas. Em todas elas, 
há diferenças, ainda que pequenas, entre o horário 
oficial e o horário solar.

Em alguns casos, essas diferenças podem ser 
muito grandes. Na China, em razão da adoção de um 
único fuso horário, o sol, mesmo no verão, só se levanta 
depois das 9 horas da manhã em seu extremo oeste.

Se quiséssemos que o horário oficial (o horário 
do fuso) coincidisse exatamente com o horário solar, 
teríamos de abandonar todo esse sistema nacional e 
internacional de uniformização de horários e voltaría-
mos ao caos anterior, ficando todos nós guiados ape-
nas pelo horário solar.

Por outro lado, horários oficiais que são muito dis-
tintos dos horários solares locais podem trazer algum 
prejuízo aos ciclos circadianos da população. Esse não 
é, com certeza, o caso do Acre, que teve seu horário 
adiantado em apenas 1 hora, em relação ao antigo 
horário estabelecido em 1913.

Saliente-se que, naquela época, em 1913, o Acre 
era uma região muito distante do centro nacional, e 
tanto o território quanto a economia do Brasil tinham 
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baixa integração. O horário diferente não incomodava 
em 1913. Com a progressiva integração, particular-
mente com a aviação civil, com a televisão e, agora, 
com o advento da Internet, o horário diferente acabou...

(Interrupção do som.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Peço um 
minuto a mais para concluir, Sr. Presidente.

Saliente-se, repito, que, em 1913, o Acre era 
uma região muito distante do centro nacional, e tanto 
o território quanto a economia do Brasil tinham baixa 
integração. O horário diferente não incomodava. Em 
1913, as distâncias eram muito grandes. Imagine se a 
diferença de fuso horário iria incomodar! Mas, com a 
progressiva integração, particularmente com a aviação 
civil, com a televisão e com o advento da Internet, o 
horário diferente acabou, no entanto, por interferir ne-
gativamente na vida cotidiana dos cidadãos do Acre.

Atualmente, as circunstâncias mudaram intei-
ramente. Não é mais conveniente aos interesses do 
Acre e aos interesses do Brasil que um único Estado 
da Federação tenha um fuso horário diferente de todos 
os demais. Observe-se, ademais, que o Acre é área de 
fronteira, de modo que a padronização do horário da-
quele Estado é conveniente também à defesa nacional.

Trata-se de somente uma hora. Assinalamos, fi-
nalmente, que a população do centro sul do País, bem 
como boa parte da população mundial, submete-se, 
todos os anos, a mudanças desse calibre, devido à 
adoção do horário de verão. Se, todos os anos, temos 
de nos submeter a uma hora de diferença, ao horário 
de verão, por que não nos adaptaríamos a esse fuso 
horário de hoje? O Acre está com apenas uma hora 
de diferença em relação a Brasília, como é o caso do 
Mato Grosso, de Rondônia e do Amazonas.

Então, nesse sentido, sugiro – isto está na propo-
sição que está em tramitação no Senado – que façamos 
um plebiscito em 2014, para definir essa situação, de 
acordo com a vontade da população.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Anibal Diniz.
Senador, estou chateado porque o Santos, on-

tem, só ganhou de oito a zero. Bom placar!
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Lamen-

tavelmente, o Inter, do Senador Paulo Paim, não con-
seguiu passar pelo Fluminense.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não teve a mesma felicidade.

Peço ao Senador Paulo Paim que ocupe a Presi-
dência, para que eu possa fazer uso da palavra.

O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra, o Senador Waldemir Moka, Vice-
-Presidente do Senado da República.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, na semana passada, o Governo Fe-
deral assumiu a atitude de mudar as regras até então 
vigentes para a caderneta de poupança. Mudanças que 
deram seguimento à luta voltada para a redução de 
juros bancários no País, luta essa empreendida pela 
Presidente Dilma Rousseff e que era uma bandeira 
histórica do saudoso Vice-Presidente, José Alencar. 

Antes das revisões das normas que regiam a 
poupança, o Governo já havia determinado a redução 
dos juros bancários nos bancos estatais. Por sua vez, 
o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Co-
pom) vinha reduzindo a taxa básica de juros, progres-
sivamente, até os atuais 9% atuais. Para que a Selic 
continuasse caindo, abaixo dos 8,5%, impunha-se a 
obrigação de mexer nas regras da poupança. Era pre-
ciso evitar a especulação financeira a trazer consigo o 
risco da retirada de aplicações em outros instrumen-
tos financeiros na direção da caderneta de poupança. 
A Presidente Dilma Rousseff viu-se, então, diante de 
forte dilema de fundo político, tendo em vista a possi-
bilidade de desgastar a imagem do seu Governo com 
uma mexida na poupança.

Eu me lembro, estive numa audiência com a 
Presidente Dilma e o Governador André Puccinelli, 
Senador Renan, Senador Jucá, Senador Pedro Simon, 
Anibal Diniz, Senador Paulo Paim, e a Presidente disse 
a mim e ao Governador: “Há uma tríade que dificulta 
o desenvolvimento maior do nosso País”, e citou, na 
audiência, a alta carga tributária, a questão cambial no 
sistema financeiro, o nosso câmbio, e, principalmente, 
os altos juros. Eu disse à Presidente Dilma que, se ela 
chamasse o Congresso Nacional e dissesse o que ela 
pretendia, eu tinha certeza de que o Congresso Na-
cional não lhe faltaria. Havia naquele momento uma 
preocupação com essa questão da caderneta de pou-
pança, e eu me comprometi com a Presidente Dilma 
a ser solidário com ela, porque não é fácil, Senador 
Pedro Simon. Veja que os governos anteriores nunca 
tentaram. É muito difícil essa questão do poder de fogo 
das instituições financeiras. Elas não são fracas, prin-
cipalmente junto aos órgãos de comunicação. 

Temos especialistas que, a qualquer descida 
dos juros, economistas renomados, dizem: “Não se 
pode baixar muito esses juros por causa da inflação, 
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por causa disso e por causa daquilo”. Eu já ouvi isso 
várias e várias vezes. 

Pois muito bem, foi nesse clima que a Presiden-
te Dilma tomou um posicionamento político ousado, 
principalmente por correr o risco de sofrer crítica de 
alguns setores da política e da economia, possivelmen-
te descontentes com as medidas a serem anunciadas. 
Primeiro, preservou as regras para quem tinha depósi-
to na poupança até 3 de maio, dando segurança aos 
investidores. Isso foi muito importante. A partir do dia 
4 de maio, as novas regras passariam, então, a valer. 
Isso foi fundamental. 

Segundo a medida provisória já enviada ao Con-
gresso, a correção mensal da caderneta equivale, a 
partir de agora, a 70% da Selic. Ou seja, a Selic pode 
baixar, e nós vamos ter essa vinculação, o que é fun-
damental. Taxa Selic, mais Taxa Referencial (TR), que 
hoje é de 0,0864% ao mês, se não me falha a memória. 
Essa regra valerá sempre que a Selic estiver, conforme 
já referimos, em 8,5% ou menor, naturalmente. Se a 
taxa estiver acima disso, o rendimento da poupança 
permanecerá no nível em que sempre esteve: 0,5% 
ao mês mais 6,17% ao ano mais a variação da TR. 

A explicação foi dada de forma simples, como 
a questão mesma se apresenta. As medidas foram 
anunciadas. Sem essa tomada, outros investimentos 
estariam em desvantagem, incluindo títulos do próprio 
Governo. Daí por que, meu caro Senador Romero Jucá, 
V. Exª que sempre defendeu aqui o Governo, e conheço 
os propósitos de V. Exª, quanto a essa ousadia, penso 
que aqui, no Congresso... Não é questão partidária. 
Estamos falando de uma Presidente que teve coragem. 

Eu quero dizer, e a população sabe, o meu Esta-
do sabe, que eu não votei na Presidente Dilma. Aliás, 
Mato Grosso do Sul, em função das nossas divergên-
cias políticas locais, é um dos poucos Estados em 
que o Presidente Lula foi derrotado no primeiro e no 
segundo turnos, assim como a Presidente Dilma. Mas 
quero aqui dizer que a Presidente Dilma tem a minha 
solidariedade, o meu apoio. Sei que mexer nas regras 
da caderneta de poupança exigiu coragem, determi-
nação de uma pessoa movida por seu patriotismo, por 
seu interesse. A partir daí, vamos ter realmente juros 
praticados internacionalmente. Isso será muito bom 
para os investimentos. “Mas o pequeno poupador, o 
pobre será prejudicado”. Não será, porque esses juros 
também vão baixar na aquisição da casa própria, no 
financiamento dos carros, dos veículos que servem à 
classe trabalhadora.

Portanto, eu já deveria ter feito, mas não o fiz em 
função do exercício da Presidência. Às vezes eu fico 
na Presidência e não tenho a oportunidade de vir à 
tribuna, até porque eu entendo que a primazia é dos 

Srs. Parlamentares no plenário. Mas hoje o fiz, se não 
ficaria fora. Eu gostaria de ter feito, Senador Romero 
Jucá, logo no dia em que a Presidente Dilma anun-
ciou. E eu disse a ela: “Presidente, chame os líderes 
do Congresso, diga o que precisa”.

Agora, como é que nós vamos mexer na carga 
tributária? Como é que nós vamos, realmente, estabi-
lizar a questão cambial? Como vamos fazer para que 
este País possa mesmo sair dessas amaras e entrar 
no que chamamos de pleno desenvolvimento? Esse é 
o momento. Essa é a hora. E o Congresso não pode, 
independentemente de posições político-partidárias, 
de governo ou de oposição, deixar de oferecer apoio 
irrestrito a essa que é uma atitude, sem dúvida nenhu-
ma, ousada, corajosa, de alguém que está determinado 
a fazer com que os juros brasileiros sejam colocados 
em patamares acessíveis para estimular mais o nosso 
desenvolvimento.

Em uma crise mundial, nós temos, mais do que 
nunca, que apostar no nosso mercado interno, no 
consumo interno. E, aí, nós vamos precisar de crédi-
tos que os nossos empresários possam tomar, que os 
pequenos empreendedores possam tomar.

Concedo o aparte ao Senador Romero Jucá e, 
em seguida, ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Waldemir Moka, é muito oportuno o pronuncia-
mento de V. Exª. De certa forma, esse pronunciamento 
e essas colocações são uníssonos aqui no Congresso 
Nacional. Pelo menos é o que eu tenho ouvido. A Pre-
sidenta Dilma tomou uma providência que era funda-
mental. Já tinha sido discutida antes, no Governo do 
Presidente Lula; depois, nós tivemos o problema da 
crise internacional, e a taxa de juros subiu novamen-
te, mas nós tínhamos uma trava efetiva, que era essa 
remuneração por lei da caderneta de poupança, o que 
impedia a diminuição da taxa de juros Selic a partir de 
8,5%. Portanto, isso não teria condições operacionais 
de acontecer se não houvesse mudança nessa regra. 
O Governo discutiu bastante. Existiam várias fórmu-
las, e eu entendo que o Governo optou pela melhor 
fórmula; a fórmula mais clara, uma forma direta, que 
preservou as cadernetas de poupança que já tinham 
um tipo de rendimento anterior. Portanto, fez justiça, 
não tirou nenhum direito adquirido e criou uma regra 
que vai possibilitar que nós tenhamos condição de 
diminuir os juros em nosso País. Os juros têm que 
baixar. Nós temos que ter juros em condições de fi-
nanciar a produção, e V. Exª falou: a população não vai 
ficar prejudicada, porque, no momento em que o juro 
é baixo, a atividade econômica se fortalece, geram-se 
mais empregos. Na verdade, é um círculo virtuoso na 
economia, e essa taxa de juros precisa ser permeada 
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para o cheque especial, para o cartão de crédito, en-
fim, para setores que ainda tenham uma taxação de 
juros alta, porque não adianta só baixar a Selic. A Selic 
é a taxa referencial. Nós temos que diminuir o spread 
bancário, nós temos que aprovar regras que efetiva-
mente deem garantia aos bancos de recebimento dos 
seus financiamentos, para que eles não embutam o 
risco demasiado nesse cálculo da prestação e da ta-
xação de juro direto ao consumidor. O Congresso já 
fez algumas ações como esta: nós aprovamos aqui o 
Cadastro Positivo, exatamente no sentido de gerar in-
formações de bons pagadores para que esses bons 
pagadores possam ter efetivamente uma taxa de ris-
co menor. Então, o Congresso está à disposição. Eu 
acho que o setor financeiro precisa dizer quais são os 
entraves que ainda existem, para que nós possamos 
discutir e, efetivamente, aprovar matérias, leis, regras 
que façam com que os juros brasileiros passem para 
patamares de nível internacional, em que se possa 
financiar a produção de forma organizada e racional. 
Então, quero parabenizar o discurso de V. Exª. Eu faço 
parte da comissão provisória da medida provisória que 
instituiu esse mecanismo. Nós vamos debater bastante, 
mas, sem dúvida nenhuma, a coragem da Presidenta 
Dilma, a presteza da área econômica, a fórmula como 
foi construída, tudo isso é um resultado importante para 
o País. Meus parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço e incorporo o aparte de V. Exª ao meu 
pronunciamento.

Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mui-

to importante o pronunciamento de V. Exª. Eu vou ser 
muito sincero: eu acho que a Presidente Dilma está no 
momento mais alto que um Presidente da República já 
teve na história deste País. Realmente, essa posição 
que ela tomou em relação aos juros é o tipo da coisa 
que todo mundo diz, e que eu digo para mim: “Eu nunca 
pensei nisso”! Ela o fez, ela teve coragem, ela enfren-
tou, e enfrentou com categoria. Eu estou sentindo, e 
sinto bem isso. No início, inclusive, aquele cidadão que 
já tinha sido membro do Governo e que é o presidente 
da associação dos bancos quis dar uma de arrogante e 
foi desestimulado pelos próprios diretores dos bancos, 
pelo ridículo da posição dele. Tem razão V. Exª: esse 
é um assunto em que nós temos que estar fechados 
com a Presidente, até porque nós não vamos estar 
fechados com a Presidente pelo que ela quer ou pelo 
que ela não quer. Tenho certeza de que com qualquer 
ideia que saia da Casa para ajudar, ela vai concordar, 
porque ela não tem ponto determinado. Ela quer resol-
ver a questão. É um grande desafio. Olha, meu irmão, 
a escolha dos membros da Comissão da Verdade vai 

consagrar a Presidente Dilma. Eu fui às lágrimas quan-
do eu vi isso, quando eu vi o nome, cá entre nós, do 
Cláudio Fonteles, que foi o primeiro procurador-geral 
indicado pelo Lula. Por dois anos ficou e não quis ser 
reconduzido. O Fonteles é um santo, é um São Francis-
co de Assis dos dias de hoje. Quando eu vi os nomes 
que ela indicou, com a categoria, com a grandeza que 
ela indicou, sinceramente, eu fiquei emocionado. São 
nomes notáveis, acima do que se pode imaginar. Na 
semana passada, eu estava na tribuna elogiando o Dipp, 
que foi o primeiro corregedor-geral e que iniciou todo 
esse trabalho que, agora, está sendo feito. Só que ele 
o fez em silêncio. Agora, na presidência da Comissão 
dos Juristas, que está fazendo o Código Penal, apre-
senta a proposta: sinais de riqueza é crime. Então, se 
o Pedro Simon aparecer, amanhã, com uma casa de 
10 milhões, é porque roubou, porque do que ganhei, 
se forem lá no meu Imposto de Renda, nos últimos vin-
te anos, não sobrou nem para comprar uma casa de 
dois milhões, quanto mais de dez. Então, ele não quer 
discutir: “Têm que provar de onde fui buscar o dinheiro, 
de onde roubei”. Não. Roubou. Já é crime. Quer dizer, 
ela teve grandeza. Escolheu um ex-Ministro da Justiça 
de Fernando Henrique, um outro que foi Ministro do 
Sarney, todos pessoas notáveis. Um que é um grande 
nome mundial, referido pela ONU; um dos primeiros 
representantes do mundo em relação à paz e à justiça 
social. Meu amigo Jucá, eu sou seu grande admirador. 
Ela fez maldade contigo. Na hora em que ela começou 
a apresentar as coisas boas, tu saístes da liderança. 
Carregastes pedra o tempo inteiro. Agora, na hora em 
que estão começando a aparecer as coisas boas, devia 
ter te deixado mais um pouco. Tu merecias. Mas, de 
qualquer maneira, gostei do teu aparte, pois tu mos-
trastes grandeza. Independentemente disso, tu estás 
do lado dela, porque ela tem razão. Muito obrigado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu quero dizer ao Senador Romero Jucá que, para 
mim, ele continua sendo o nosso líder. É uma grande 
figura, um homem que sempre se portou aqui de for-
ma até suprapartidária mesmo, sempre convergindo 
interesses do Executivo com os do Legislativo. Mas, 
mais do que nunca, Senador Renan, nós precisamos 
disto agora, o Congresso tem de fazer isto agora: votar 
o mais rápido possível essa medida provisória, chamar 
para o debate as instituições financeiras. E, digo mais: 
a partir de agora, como vamos enfrentar essa ques-
tão da carga tributária? É exatamente isto, é a tríade, 
conforme falava a Presidente Dilma. Vamos ter que 
baixar os juros, temos que baixar a carga tributária e 
temos que resolver essa questão cambial, porque, a 
partir daí, vamos ter um País altamente competitivo, 
que tem, sem dúvida nenhuma, muito para crescer. 
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Mas aí quem vai realmente, de imediato, sofrer esse 
benefício é a indústria brasileira, que, neste momento, 
passa por um percalço de desindustrialização. Então, 
quero aqui me solidarizar, dizer da minha alegria de 
estar neste momento no Congresso Nacional. Apro-
veito para dizer que esse é, sem dúvida nenhuma, um 
momento muito feliz. No Congresso, a partir de V. Exª, 
líder do maior partido, que é o nosso PMDB, acho que 
poderíamos realmente fazer alguma coisa. “Presiden-
te, o que nós precisamos fazer? O que o Congresso 
pode fazer para que a senhora tome essas medidas 
em relação à carga tributária, à questão cambial e a 
essa questão dos juros”?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Presidente, permita-me conceder, por derradeiro, um 
aparte ao Senador Renan Calheiros.

O Sr. Renan Calheiros (Bloco/PMDB – AL) – 
Senador Waldemir Moka, a exemplo do que fizeram 
aqui os Senadores Pedro Simon e Romero Jucá, eu 
também quero cumprimentar V. Exª pelo oportuno 
pronunciamento. V. Exª tem absoluta razão. Vamos 
ter que fazer aqui no Congresso Nacional o que pre-
cisar ser feito para avançar na materialização dessas 
iniciativas da Presidente Dilma. A Presidente, mais 
uma vez, demonstra que quer devolver competitivida-
de à economia nacional, que quer que o Brasil siga 
em frente, quer remover as barreiras que atrapalham 
o nosso crescimento. E essa medida que ela tomou 
com relação à poupança, protegendo os poupadores 
e estabelecendo uma regra que vai permitir no futuro 
a continuidade da diminuição da taxa de juros é fun-
damental – fundamental mesmo – para a construção 
do Brasil que todos nós queremos. Nós estamos jun-
tos. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar 
que o PMDB, que apoiou o Presidente Lula, tem com 
o mesmo entusiasmo apoiado a Presidente Dilma. 
Nessas mudanças, nessas transformações sociais e 
econômicas, o PMDB tem sido insubstituível na susten-
tação. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Neste 
momento, V. Exª interpreta o sentimento do País e fala 
em nome de todos os seus companheiros do PMDB.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu quero agradecer o aparte do Senador Renan 
Calheiros, o do Senador Pedro Simon e o do Senador 
Romero Jucá. 

Eu tenho comigo que o que a população, o País, 
neste momento, quer e gostaria de ver o Congresso 
Nacional dizer à Presidente Dilma que aqui, no Con-
gresso, não lhe faltará respaldo para que ela continue 
tomando medidas corajosas que vão permitir estimular 
o desenvolvimento. Porque é só a partir de um desen-

volvimento forte, sobretudo aqui, no nosso mercado 
interno, uma vez que a economia mundial passa por 
dificuldade, que nós vamos conseguir a geração de 
emprego, a melhoria da renda da nossa população e 
propiciar que este País, que tem o caminho do desen-
volvimento, do progresso, possa realmente chegar a 
níveis cada vez maiores. Eu tenho certeza de que essa 
será, sem dúvida nenhuma, uma marca.

Para finalizar, domingo é o Dia das Mães. E aí 
me permitam, senhores, eu quero fazer uma homena-
gem a todas as mães brasileiras: negras, indígenas, as 
mulheres mais simples. E quero invocar – permito-me 
até o egoísmo – o nome da Dona Ramona. Ramona é 
o nome da fronteira, é muito próxima do Paraguai Eu 
sou nascido lá, na minha querida Bela Vista. 

Dona Ramona nasceu no dia 9 de agosto e com-
pletará 90 anos. Ela não tinha muitas alternativas. Dia 
9 de agosto é o Dia de San Ramón. Ou ela se cha-
maria Ramona ou Ramón, principalmente, nascida na 
fronteira deste País.

Quero dizer a todas mães – por que não – que 
elas podem se orgulhar, porque na Presidência da Re-
pública existe uma mãe muito corajosa, que está tra-
balhando para melhorar a qualidade de vida de todas 
as mães. E dizer: as mulheres são maioria. Elas repre-
sentam 52% da população; e o resto são filhos delas.

Um grande abraço. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Waldemir Moka, pelo 
seu pronunciamento firme, demonstrando a coragem 
da Presidenta Dilma – iniciada pelo Lula – quanto à 
questão do combate à taxa de juro.

Quero cumprimentar aqui os alunos do curso de 
Turismo da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos!

E dizer, Senador Renan Calheiros – agora termino 
– que o PMDB, além de ser o maior Partido, é o maior 
Partido no plenário. Todos os Senadores do plenário 
são do PMDB. A exceção aqui sou eu.

Passo a Presidência para o Presidente Walde-
mir Moka.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Assumindo a Presidência, concedo a 
palavra ao Senador Renan Calheiros.

O Senador Renan Calheiros estava inscrito antes 
de V. Exª, Senador Romero Jucá. Depois do Senador 
Renan Calheiros, está inscrito V. Exª.

Concedo a palavra ao Líder do PMDB no Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu caro Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs 
e Srs. Senadores, apesar da pujança econômica e dos 
recursos naturais, que colocam o Brasil como uma 
das futuras potências do Planeta, ainda precisamos, 
claro, corrigir falhas na desigualdade do nosso País. E 
aqui nós falamos, todos os dias, que temos melhorado 
muito. O mundo, cada vez mais, surpreende-se com a 
nossa transformação.

E, aqui desta tribuna do Senado Federal, nós 
exaltamos sempre isto: as transformações, os avan-
ços, que, como disse, há pouco, fazendo um aparte a 
V. Exª, contaram, em todos os momentos – e contarão 
sempre –, com a participação decisiva e insubstituível 
do nosso Partido, o PMDB

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi com 
grande satisfação que recebemos o julgamento do Su-
premo Tribunal Federal, na semana passada, a favor 
do sistema de quotas raciais, adotado nas instituições 
públicas de ensino superior do nosso País. Isso está 
intimamente ligado à redução das desigualdades so-
ciais, preocupação com a qual dei início a este nosso 
pronunciamento.

Como já falamos em muitas oportunidades e 
repetimos em outras, o Brasil, durante o Governo do 
Presidente Lula, passou por mudanças, por avanços 
sociais. Essas mudanças e avanços sociais estão sendo 
continuados, encadeados no Governo da Presidente 
Dilma, que temos a satisfação de apoiar e colabora-
mos permanentemente para sua sustentação. O PMDB 
tem o Vice-Presidente da República, Michel Temer, e 
participa verdadeiramente dessa construção.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, discute-se muito, 
no nosso País, ainda, a igualdade, mas é inquestioná-
vel – isto ficou claro na decisão do Supremo Tribunal 
Federal – que ela depende também de outros fatores 
socioeconômicos. São fatores que ainda impedem, de 
alguma forma, lamentavelmente, que muitos cidadãos 
tenham as mesmas oportunidades como a de uma 
educação básica de qualidade, por exemplo.

Um estudo publicado, em agosto do ano passado, 
pela Associação Nacional dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Superior (Andifes) traçou um 
perfil dos estudantes de graduação no Brasil.

O estudo, Presidente Moka, impressionantemen-
te revela que apenas 8,72% desses estudantes que 
cursam graduação no ensino superior são negros. Os 
brancos constituem maioria absoluta, com 53,9%; os 
pardos, 32%; e os indígenas, menos de 1%. Não há 
nenhuma dúvida mesmo de que a desigualdade ain-
da é evidente. 

De acordo com o estudo, reconhece-se que houve 
uma evolução, mas ainda tímida, que precisa avançar, 
como eu dizia no início do discurso, porque a pesquisa 
anterior de 2003, Senador Paulo Paim, revelou que os 
alunos negros eram menos de 6%.

Assim, para o Presidente da Andifes, João Luiz 
Martins, as políticas universitárias de afirmação pre-
cisam ser ainda mais agressivas para garantir efeti-
vamente a continuidade da inclusão. Afirma ele: “A 
universidade tem uma dívida enorme em relação à 
inclusão de negros e à necessidade de ampliar essas 
ações, porque o atendimento ainda é, em algumas 
universidades, baixo”.

Nesse contexto, portanto, gostaria de elogiar a 
iniciativa pioneira da Universidade de Brasília – UnB, 
no campo das cotas sociais. 

A Universidade de Brasília, uma das pioneiras, 
já recebeu 6.403 cotistas, desde 2004. Do total de 31 
mil alunos de graduação, 3.437 ingressaram pelo sis-
tema de cotas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 

Apesar de 20% das vagas serem reservadas para 
negros e pardos, eles são apenas cerca de 11% do total. 
Ou seja, precisamos dar continuidade a esses esforços para 
atingirmos a meta de 20% rapidamente. 

E na medida em que elogio a Universidade de Bra-
sília, quero destacar também – e tenho muita satisfação 
de fazer este destaque – o papel da Universidade Federal 
de Alagoas com relação à implantação das cotas raciais e 
dessa política afirmativa.

Na Universidade Federal de Alagoas, o Progra-
ma de Políticas de Ações Afirmativas entrou em vigor, 
Srªs e Srs. Senadores, em 2004, com o primeiro pro-
cesso seletivo de 2005. De 2005 a 2011, já ingressa-
ram na Universidade Federal de Alagoas um total de 
3.939 alunos negros e pardos, de escolas públicas, 
autodeclarados.

Em 2005, o número de alunos ingressantes atra-
vés do sistema de cotas totalizou 192. No ano de 
2011, esse número pulou para 918 e, em 2012, no úl-
timo vestibular da Universidade Federal de Alagoas, 
ingressaram 1.020 alunos. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar aqui 
a ex-Reitora da Universidade Federal de Alagoas, Ana 
Dayse, e o atual reitor Eurico Lobo, como também quero 
cumprimentar a Vice-Reitora Rachel Rocha, pela im-
plantação, na Universidade Federal do nosso estado, 
dessa importante política afirmativa. 

A Universidade Federal de Alagoas destina 20% 
das vagas para os cotistas, sendo, dessa porcentagem, 
destinados 60% para as mulheres e 40% para os ho-
mens. Essa divisão é feita para estimular as mulheres 
a estudar, conforme explicou recentemente a Profª 
Clara Suassuna. 
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Quero, também, ressaltar o fato de, em maio, 
antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal declarar 
a constitucionalidade das cotas raciais, o 2º Tribunal 
Regional Federal do Recife haver decidido com relação 
à validade dessa política afirmativa na Universidade 
Federal de Alagoas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo 
com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, a per-
centagem de negros e pardos é de 50,7%. O IBGE, 
Senador Paulo Paim, também apresenta as diferenças 
entre os rendimentos, destacando-se as grandes ca-
pitais e as cidades com mais de 50 mil habitantes. Em 
Salvador, por exemplo, os brancos ganham 3,2 vezes 
mais do que os negros; em Recife, 3 vezes; em Belo 
Horizonte, 2,9 vezes. Na comparação com pardos, em 
São Paulo, os brancos ganham 2,7 vezes mais do que 
os pardos; em Porto Alegre, 2, 3 vezes; em Salvador, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, os brancos têm ren-
dimento 2,3 vezes superior aos pardos.

Esses dados – e permitam-me citá-los – contri-
buem, sem dúvida, para corroborar recente, acertada, 
justa e correta decisão, repito, do Supremo Tribunal Fe-
deral. Mais importante ainda é que a decisão vale para 
todas as universidades. Assim, o entendimento forma-
do pelo Supremo Tribunal Federal é de que as cotas 
são constitucionais, visto que os negros não tiveram 
historicamente as mesmas oportunidades de ensino. 

Gostaria, portanto, de congratular-me mais uma 
vez com todos os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral, que deram a resposta correta e justa do ponto 
de vista da Constituição. A expressiva unanimidade a 
favor das cotas naquela votação não deixa nenhuma 
dúvida de que se trata de uma política afirmativa de 
cotas raciais absolutamente constitucional. 

Basta ver, para isso, o voto do Ministro Ricardo 
Lewandowski, que – é importante destacar – diz que 
o sistema de cotas em universidades, embora crie al-
gumas distinções, visa a promover, no futuro, maior 
igualdade.

Já para a Ministra Rosa Maria Weber, o sistema 
de cotas visa dar aos negros o acesso à universidade 
brasileira e, assim, equilibrar as oportunidades sociais.

O Ministro Joaquim Barbosa, ao se reportar a jul-
gamento da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre 
a desigualdade racial, lembrou o argumento que leio 
a seguir: “Os Estados Unidos eram e continuam a ser 
um país líder no mundo livre, mas seria insustentável 
manter-se como livre mantendo uma situação interna 
como aquela”.

O voto Ministro Cezar Peluso, criticando argu-
mentos de que a reserva de vagas fere o princípio da 
meritocracia, indicou que: 

“O mérito é um critério justo, mas é justo 
apenas em relação aos candidatos que tive-
ram oportunidades idênticas ou pelo menos 
assemelhadas. O que as pessoas são e o 
que elas fazem dependem das oportunidades 
e das experiências que elas tiveram para se 
constituírem como pessoas.”

Por tudo isso, Sr. Presidente, pode-se entender 
que o sistema de cotas visa a corrigir as distorções ou 
injustiças históricas que geraram a enorme desigualda-
de existente entre os candidatos de diferentes origens 
sociais e que precisam ser resolvidas.

Neste plenário, alguns dos nobres colegas Se-
nadores já se manifestaram a respeito da decisão do 
STF. Vejo ali o Senador Romero Jucá, que destacou 
que o sistema de cotas raciais é justo, constitucional e 
tem o apoio do Governo da Presidente Dilma. 

Lembro também – e já ouço o aparte de S. Exª – 
a figura do batalhador incansável das causas sociais, 
Senador Paulo Paim, que sempre defendeu nesta 
Casa a importância do sistema de cotas, dos progra-
mas sociais, do programa Bolsa Família, de que eu tive 
a satisfação de ser relator nesta Casa do Congresso 
Nacional e de todas as políticas públicas de redução 
de desigualdades no País.

Aliás, Sr. Presidente, quando falo nisso, é impor-
tante lembrar que a Lei nº 12.288, de 2010, conhecida 
como Estatuto da Igualdade Racial, foi mais uma ban-
deira levada à meta pelo Senador Paulo Paim, resulta-
do de projeto apresentado aqui, em 2003, e que todos 
nós, Senadores de todos os partidos, Senador Cássio 
Cunha Lima, ajudamos a aprovar e verdadeiramente 
colaboramos, mesmo que modestamente, comparando 
com o Senador Paulo Paim, para a sua implementação.

Abro um parêntese e ouço com muita satisfação 
o aparte do Senador Paulo Paim e, em seguida, da-
rei, com muita alegria, um aparte ao Senador Cássio 
Cunha Lima.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Renan Calheiros, quero de pronto cumprimentar o 
pronunciamento de V. Exª. Este pronunciamento que 
V. Exª faz hoje não é de hoje. Lá atrás, V. Exª já dizia: 
“Senador Paim, quando forem votados tanto o Esta-
tuto da Igualdade Racial como a política de cotas, o 
PMDB vai acompanhar, porque tem posição definida 
e muito clara no combate a todo tipo de preconceito”. 
Só quero dizer-lhe isso. Penso que é mais do que eu 
repetir todos os dados que V. Exª citou da tribuna do 
Senado da República. Parabéns a V. Exª, ao PMDB! 
Disse ontem a V. Exª e também ao Senador Eunício 
que, no momento em que o Supremo já decidiu e ha-
via certo acordo entre nós, vamos esperar o Supremo 
decidir e depois nós votamos e combinamos o jogo. 
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Tanto é que os meninos faziam uma manifestação lá 
na CCJ, eu fui lá, conversei com V. Exª, com o Presi-
dente Eunício, pedi que eles se retirassem, porque o 
acordo estava praticamente firmado. Não havia motivo 
nenhum de fazer uma greve de fome em frente à CCJ. 
E eles saíram numa boa, convictos de que nós vamos 
votar, a exemplo do que aconteceu em outros países: a 
Supremo Corte decide e o Congresso também segue 
a mesma linha. Enfim, parabéns a V. Exª! Este mês de 
maio que lembra o 13 de Maio, data da Abolição, será 
uma simbologia para o País: o Congresso decidir, de 
uma vez por todas, por lei, a questão da política de co-
tas, acompanhando a decisão do Supremo. Parabéns, 
Senador Renan Calheiros!

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço o aparte de V. Exª e considero igualmente 
fundamental que nós possamos avançar na aprecia-
ção dos projetos que estão na Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

Ontem mesmo, tive a oportunidade de conversar 
com o Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça, para que nós pudésse-
mos priorizar a aprovação. E o sentimento que colhi 
do Presidente Eunício foi absolutamente favorável no 
sentido de que nós possamos construir essa pauta e 
rapidamente deliberar sobre os dois projetos.

Senador Cássio Cunha Lima, concedo um apar-
te a V. Exª.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Agradecendo a gentileza de V. Exª, Senador Renan, 
e cumprimentando o Presidente Moka, quero saudá-
-lo pela oportunidade da fala, abordando um tema tão 
importante para o futuro do Brasil, que é naturalmen-
te a educação. Manifesto a minha concordância com 
o regime de cotas, que representa indiscutivelmente 
um avanço para o Brasil, e apresento uma experiên-
cia implementada na Paraíba ao tempo em que tive a 
honra de governá-la por dois mandatos, quando cria-
mos outro regime de acesso à Universidade pública 
Estadual da Paraíba (UEPB), que, durante o período 
do meu mandato, conquistou sua autonomia financei-
ra, administrativa, como reza a Constituição do Brasil. 
Hoje, a autonomia da UEPB é uma referência nacional 
dentre todas as universidades públicas estaduais do 
nosso País, onde, em vez de simplesmente estabele-
cermos cotas raciais, fixamos um critério de acesso 
a partir da origem do estudante no ensino público. 
Começamos com uma reserva de 20% das matrícu-
las por meio do vestibular ou dos outros critérios de 
seleção na época para assegurarmos o acesso dos 
estudantes das escolas públicas e hoje as vagas es-
tão reservadas em 50% das matrículas da UEPB; ou 
seja, 50% das vagas são reservadas exclusivamente 

aos estudantes oriundos do ensino público estadual. 
Com isso, nós não apenas reservamos naturalmente 
o espaço das cotas, mas também para outros alunos 
pobres, que não têm acesso às universidades privadas 
e que possam ser brancos também. Ampliamos, assim, 
as oportunidades não apenas no critério de raça, mas 
no socioeconômico, que têm provocado uma mudança 
muito significativa no acesso ao ensino público do seu 
Estado irmão vizinho, Alagoas, e o Estado da Paraíba. 
Cumprimento V. Exª e deixo essa modesta contribui-
ção para uma reflexão também no que diz respeito 
ao critério socioeconômico de reservas de vagas nas 
universidades públicas do nosso País.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Agradeço e incorporo, com muita satisfação, o aparte 
do Senado Cássio Cunha Lima, no momento em que 
também o cumprimento...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – ...pelo governo que fez no Estado da Paraíba, 
pelos grandes resultados obtidos, sobretudo nessa 
área da educação, com a implantação dessa política 
afirmativa do ponto de vista social e do ponto de vista 
da escola pública.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a decisão do Su-
premo Tribunal Federal certamente haverá de mostrar 
seu acerto e convencer aqueles que ainda têm dúvidas 
de que se tratam essas cotas afirmativas, essas cotas 
raciais de uma questão de absoluta justiça.

Como Líder do PMDB no Senado, nós entende-
mos, repito, que é necessário reparar de alguma forma 
os intensos e contínuos abandonos e, consequente-
mente, sofrimentos impostos durante séculos e que...

(Interrupção do som.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

–... ainda hoje mostram seus efeitos sobre expressi-
va camada da nossa população (Fora do microfone.). 

Finalizando, Sr. Presidente, eu quero mais uma 
vez parabenizar os Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral pela postura de absoluta isenção e pela sobeja 
demonstração de compromissos com o País, compro-
missos mais uma vez...

Antes, Sr. Presidente, concedo o aparte ao Se-
nador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Sena-
dor Renan, apenas também para registrar, como fez o 
Senador Paulo Paim, que essa foi a posição histórica 
do PMDB, liderado por V. Exª. Nós estivemos diversas 
vezes, aqui no plenário e nas comissões, defendendo 
o regime de cotas. É um regime importante.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– O Estatuto, também o Estatuto.
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O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – E o 
Estatuto também, exatamente, porque nós temos a 
consciência de que é preciso buscar a igualdade em 
nosso País. E existem instrumentos transitórios que 
podem melhorar essa igualdade e agilizar os procedi-
mentos dessa igualdade.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Então, 
eu quero parabenizá-lo pelo discurso e dizer que essa 
foi nossa posição também. Eu estive já na tribuna do 
Senado defendendo essa aprovação pelo Supremo 
Tribunal Federal. Acho que o Supremo Tribunal Federal 
fez história ao marcar essa posição. E, portanto, quero 
parabenizá-lo e registrar, em nome do partido, toda essa 
posição tomada historicamente pelo PMDB. Parabéns.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL) – Agradeço o aparte do Senador Romero Jucá e 
incorporo-o, com muita satisfação.

Encerro, Sr. Presidente, parabenizando todas as 
mães brasileiras, todas as mães de Alagoas pelo Dia 
das Mães que haveremos todos nós de comemorar 
no próximo domingo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Renan Calhei-
ros, que coloca a posição do nosso Partido, o PMDB, 
em relação a essa questão das cotas, já decidida pelo 
Supremo.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a pala-
vra para fazer três registros, mas antes vou entrar na 
provocação do Senador Pedro Simon, para dizer que 
encarei com muita naturalidade a troca da liderança 
do Governo. O rodízio que ela fez, na Câmara e no 
Senado, foi uma questão natural. 

Durante anos, fui, aqui, Líder do Governo de vá-
rios presidentes. Essa mudança não alterou em nada 
a minha posição, a minha admiração pela Presidenta 
Dilma e a minha colaboração com o Governo. Continuo 
como Vice-Líder do PMDB, como Relator do Orçamen-
to, como Relator de medidas provisórias, apoiando o 
Governo, discutindo fórmulas de melhorar as propos-
tas do Governo e procurando a convergência com a 
oposição. Acho que o meu papel, aqui, enquanto fui 
Líder do Governo, e agora continua, é exatamente o 
de procurar construir alternativas melhores para o País. 
Vejo com muita satisfação as ações que a Presidenta 
Dilma tem tomado e tenho apoiado isso. Então, vou 
continuar apoiando.

Uma das primeiras comunicações que quero fazer 
é exatamente o registro, com muita satisfação, da indi-
cação da Comissão da Verdade pela Presidenta Dilma. 
Os nomes que foram indicados são nomes acima de 
qualquer disputa, acima de qualquer questão ideológi-
ca, política; são nomes respeitados e admirados pelo 
Brasil. Por isso, quero parabenizar a Presidenta. Como 
Líder do Governo, ajudei a aprovar, aqui, no plenário, 
a Comissão da Verdade, que foi aprovada por unani-
midade. Considero essa uma ação afirmativa do Con-
gresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado. 

Agora, veio a indicação do Dr. José Carlos Dias, 
advogado e Ministro da Justiça do Governo Fernando 
Henrique; do Ministro Gilson Dipp, Ministro do STJ e do 
TSE; da Drª Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada 
de presos políticos, inclusive da Presidenta Dilma; do 
Dr. Cláudio Fonteles, que foi Procurador da Repúbli-
ca; da Drª Maria Rita Kehl; do José Paulo Cavalcante 
Filho; e do Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de uma 
comissão da ONU. Ao ver a indicação desses nomes, 
sem dúvida nenhuma, observamos a forma responsá-
vel como o País está sendo representado. 

Essa comissão tem uma tarefa importante de 
passar a limpo o Brasil. Não se trata de revanchismo, 
não se trata de perseguição, mas, na verdade, é uma 
ação importante para preencher uma lacuna histórica 
da nossa história política e dos absurdos que aconte-
ceram no nosso País.

Então, faço, com muita satisfação, este meu pri-
meiro registro sobre a indicação da Comissão da Ver-
dade, dos seus membros, e quero dizer que a socieda-
de brasileira, com certeza, vai acompanhar o trabalho, 
nesses dois anos, da Comissão para que ela possa, 
efetivamente, passar a limpo a história do Brasil.

O segundo registro que quero fazer diz respeito 
ao meu Estado de Roraima. Nós estivemos aqui, há 
duas semanas, no plenário, registrando a nossa pre-
ocupação com a possibilidade de as enchentes no 
Estado voltarem a acontecer. No ano passado, tive-
mos a maior cheia do rio Branco, uma enchente que 
tomou proporções muito graves no nosso Estado, e, 
neste ano, novamente esse drama deverá ocorrer. O 
rio Branco já está em um nível de altura maior do que 
esteve, no ano passado, nesse período; nós estamos 
vivendo um período de chuvas também no Estado do 
Amazonas, de represamento do rio Negro, de eleva-
ção do rio Negro e da bacia do Amazonas; e, portanto, 
as águas do rio Branco, que deságuam no rio Negro, 
não estão sendo drenadas. Então, na verdade, está 
havendo um represamento.

Nós estivemos no Ministério do Desenvolvimento 
Social, estivemos conversando com a Defesa Civil, e 
10 mil cestas básicas já estão providenciadas através 
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da Conab e do Ministério do Desenvolvimento Social. 
Mas, sem dúvida alguma, é preciso outras providên-
cias; é preciso que o Governo do Estado, que as pre-
feituras, que a Defesa Civil se mobilizem, porque nós 
deveremos ter, dentro de pouco tempo, muitas pessoas, 
muitas famílias desabrigadas, criando uma situação do 
que foi feito no ano passado.

Então, fica aqui o meu apelo ao Ministério do De-
senvolvimento Social, o meu apelo à Defesa Civil Na-
cional e o meu apelo para que o Governo de Roraima, 
a Prefeitura de Boa Vista e as Prefeituras do interior 
façam, efetivamente, o levantamento das populações 
ribeirinhas, para que elas possam ser atendidas, e já 
se monte uma logística de atendimento, independente 
da inundação do rio Branco. Porque, na verdade, da 
forma como está previsto e da forma como estão si-
nalizados os estudos do Inpe, nós deveremos ter um 
inverno extremamente rigoroso em Roraima, criando 
dificuldades para a nossa população.

O último registro que eu gostaria de fazer, as-
sim como fez o Senador Waldemir Moka, é também 
de comemoração pelo Dia das Mães. Quero abraçar 
aqui todas as mães brasileiras, mas, em especial, as 
mães de Roraima, mulheres guerreiras, mulheres tra-
balhadoras, mulheres que, no seu dia a dia, constro-
em o nosso Estado, com muita dificuldade; a mãe que 
tem uma jornada tripla. Na verdade, é muito difícil o 
dia a dia das mulheres brasileiras no que diz respeito 
a todos os compromissos e todas as ações que elas 
têm que fazer. 

Então, quero aqui homenagear a minha esposa 
Rose, homenagear a minha mãe que faleceu no final 
do ano passado – efetivamente será o primeiro Dia das 
Mães que passarei sem a minha mãe –, mas quero 
dizer que mesmo aqueles que já não têm mais perto 
a sua mãe a têm no coração e a têm como exemplo 
de vida. É o que acontece comigo e sei que acontece 
com milhões de brasileiros.

Então, fica aqui a nossa homenagem a todas as 
mães no sentido de que elas tenham um domingo em 
família, recebendo o carinho dos filhos, dos esposos, 
dos pais, dos avós, enfim, de todas as famílias, para 
que possam fazer uma reflexão de valorização cada 
vez mais do papel da mulher, da luta contra a violência 
à mulher, na luta pelos direitos de igualdade da mulher. 
E parabenizo todas as mulheres que ocupam espaço 
político e administrativo no nosso País, começando 
pela Presidenta Dilma, que efetivamente honra todos 
os brasileiros com as medidas que tem tomado em 
defesa da mulher e em defesa da nossa sociedade.

Eram esses os registros que gostaria de fazer, 
Sr. Presidente.

Gostaria de pedir a transcrição das matérias: 
Defesa Civil faz alerta para cheia do rio, Nível do rio 
sobe e Defesa Civil alerta população e Dilma anuncia 
Comissão da Verdade.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

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

Defesa Civil faz alerta para cheia do rio

As fortes chuvas que caíram na capital nos últi-
mos dias elevaram o nível das águas do rio Branco, que 
está quase dois metros acima do normal. Na segun-
da-feira, a medição registrou 5,56 metros. Em menos 
de 24 horas, o nível subiu 40 centímetros chegando 
à marca de 5,90 metros na terça-feira e, na quarta, 
atingiu 6,18 metros.

Como parte do trabalho preventivo, a Defesa 
Civil Municipal está alertando à população que mora 
em áreas de risco, que geralmente são afetadas pe-
las águas das chuvas, e ainda àquelas que moram 
nas proximidades dos rios. Com o início das chuvas, 
os profissionais reforçam aos moradores que saiam 
de suas casas para os abrigos ou casas de parentes 
antes de serem atingidos.

“Orientamos aos moradores a saírem das resi-
dências com antecedência para evitar problemas futu-
ros, assim como também pedimos que eles retirem os 
móveis e objetos para evitar perdas com a inundação 
da residência”, explicou o diretor do órgão municipal, 
Daniel Mangabeira. A prefeitura informou que está à 
disposição para a remoção das famílias para a casa 
de parentes ou para abrigos.

As pessoas que precisam ir para os abrigos fi-
cam alojadas nos locais oferecidos pelo Governo do 
Estado, que atua em parceria com a Prefeitura de Boa 
Vista. O município faz o gerenciamento 24 horas por 
dia desses locais.

A Defesa Civil iniciou o cadastramento de todas 
as pessoas que residem em áreas de risco. Até agora 
já foram cadastradas mais de 200 famílias, o que re-
presenta quase mil pessoas entre adultos e crianças.

Após as chuvas, a prefeitura executa um plano 
de ação pós-enchente da Operação Inverno nas áreas 
atingidas pelas fortes chuvas, com a visita domiciliar 
dos agentes municipais para orientar sobre o trata-
mento da água. Além disso, é feita a distribuição de 
hipoclorito de sódio.

A administração municipal atua ativamente no 
auxílio às famílias atingidas para amenizar os impactos 



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 12 17919 

das chuvas. Além da remoção de famílias, a prefeitura 
dá assistência social e médica para as famílias desalo-
jadas. A limpeza da cidade e principalmente dos canais 
de escoamento, bocas de lobo e bueiros é reforçada.

Nível do rio sobe e Defesa Civil 
Municipal alerta população

As fortes chuvas que caíram na capital nos últimos 
dias elevaram o nível das águas do rio Branco que está 
quase dois metros acima do normal. Na segunda-feira 
(7), a medição registrou 5,56 metros. Em menos de 24 
horas, o nível subiu 40 centímetros chegando à marca 
de 5,90 metros na terça-feira (8), e nesta quarta (9) já 
atingiu 6,18 metros.

Como parte do trabalho preventivo, a Defesa 
Civil Municipal está alertando a população que mora 
em áreas de risco, que geralmente são afetadas pe-
las águas das chuvas, e ainda aquelas que moram 
nas proximidades dos rios. Com o início das chuvas, 
os profissionais reforçam aos moradores que saiam 
de suas casas para os abrigos ou casas de parentes 
antes de serem atingidos.

“Orientamos aos moradores a sair das residências 
com antecedência para evitar problemas futuros, assim 
como também pedimos que eles retirem os móveis e ob-
jetos para evitar perdas com a inundação da residência”, 
explicou o diretor do órgão municipal, Daniel Mangabei-
ra. A Prefeitura se coloca à disposição para a remoção 
das famílias para a casa de parentes ou para abrigos.

As pessoas que precisam ir para os abrigos, ficam 
alojadas nos locais oferecidos pelo Governo do Estado, 
que atua em parceria com a Prefeitura. O município 
faz o gerenciamento 24 horas por dia desses locais.

A Defesa Civil iniciou o cadastramento de todas 
as pessoas que residem em áreas de risco. Até agora 
já foram cadastradas mais de 200 famílias, o que re-
presenta quase mil pessoas entre adultos e crianças.

Após as chuvas, a Prefeitura executa um plano de 
ação pós-enchente da Operação Inverno nas áreas atingi-
das pelas fortes chuvas, com a visita domiciliar dos agen-
tes municipais para orientar sobre o tratamento da água. 
Além disso, é feita a distribuição de hipoclorito de sódio.

A administração municipal atua ativamente no 
auxílio às famílias atingidas para amenizar os impactos 
das chuvas. Além da remoção de famílias, a Prefeitura 
dá assistência social e médica para as famílias desalo-
jadas. A limpeza da cidade e principalmente dos canais 
de escoamento, bocas de lobo e bueiros é reforçada.

Dilma anuncia a Comissão da Verdade

Presidente indica advogada que a defendeu na 
ditadura para integrar equipe que investigará crimes 
do período 

Divulgado depois de seis meses de espera, grupo 
terá psicanalista próxima ao PT e dois ex-auxiliares de 
FHC – Lucas Ferraz, Kelly Matos de Brasília

Após quase seis meses de espera, a presidente 
Dilma Rousseff anunciou ontem os sete integrantes 
que vão compor a Comissão da Verdade, criada para 
investigar violação aos direitos humanos ocorridas 
entre 1946 e 1988. 

No grupo, de perfil identificado majoritariamente 
com a esquerda, incluiu a advogada que a defendeu 
quando foi presa e processada pela ditadura militar, 
nos anos 70. 

Farão parte da comissão José Carlos Dias (ad-
vogado e ministro da Justiça no governo FHC), Gilson 
Dipp (ministro do STJ e do TSE), Rosa Maria Cardoso 
da Cunha (amiga e ex-advogada de Dilma) e Cláudio 
Fonteles (procurador-geral da República no governo 
Lula). 

Completam a lista Maria Rita Kehl (psicanalista 
próxima ao PT paulistano), José Paulo Cavalcanti Fi-
lho (advogado pernambucano) e Paulo Sérgio Pinheiro 
(presidente de uma comissão da ONU sobre a Síria e 
secretário de Direitos Humanos sob FHC). 

A cerimônia de posse dos integrantes será no 
próximo dia 16, com a presença dos ex-Presidentes 
José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Iná-
cio Lula da Silva. 

Antes do anúncio oficial, Dilma se reuniu com 
integrantes da comissão e os ministros das áreas re-
lacionadas, como Justiça, Defesa e Direitos Humanos. 

Entre os escolhidos, a mais próxima de Dilma é 
a advogada Rosa Maria. Ela também defendeu Carlos 
Franklin Paixão de Araújo, ex-marido da presidente, 
entre outros presos políticos. Aos 65 anos, é dona de 
um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. 

Presa no início de 1970, Dilma foi condenada 
pela Justiça Militar de três Estados: Rio, Minas e São 
Paulo. Ela foi torturada na prisão, que só deixou no 
fim de 1972. 

PRESSÕES 
No início do ano, militares fizeram pressão con-

tra a comissão, chamando-a de revanchista. Em feve-
reiro, oficiais da reserva criticaram a presidente por 
ela não ter demonstrado “desacordo” com ministras 
e dirigentes do PT que cobravam a investigação de 
crimes da ditadura. 

Depois, uma lista com mais de mil assinaturas de 
militares da reserva e até civis reafirmou os ataques 
dos clubes militares ao governo. 

A Comissão da Verdade vai investigar e narrar 
violações aos direitos humanos entre 1946 e a promul-
gação da Constituição, em 1988. No entanto, o foco 
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dos trabalhos será a ditadura militar, que se arrastou 
de 1964 a 1985. 

O grupo apontará responsáveis por mortes, tor-
turas e desaparecimentos políticos. A Lei da Anistia, 
de 1979, impede a punição dos acusados pelos cri-
mes no período. 

A comissão terá prazo inicial de dois anos e re-
sumir suas conclusões em relatório.

Filha de desaparecido elogia 
escolha de integrantes

Maíra Teixeira de São Paulo
Filha do deputado Rubens Paiva, desaparecido 

após ser preso por militares em 1971, a psicóloga Vera 
Paiva elogiou a escolha dos integrantes da Comissão 
da Verdade.

A Comissão da Verdade vai investigar e narrar 
violações aos direitos humanos ocorridos entre 1946 
e 1988 (que abrange o governo do presidente Eurico 
Gaspar Dutra até a publicação da Constituição Federal).

“É um grupo com pessoas supercompetentes, que 
conhecem o contexto todo. Em princípio, ficou uma co-
missão digna, que pode dar conta do desafio”, afirmou.

Ela ressaltou, no entanto, que o órgão só conse-
guirá desempenhar bem seu papel se tiver ter recursos 
e autonomia. “E acho importante também que um gru-
po de familiares de presos e desaparecidos políticos 
acompanhem as investigações”, disse.

A presidente do grupo Tortura Nunca Mais, Rose 
Nogueira, também aprovou as nomeações. Colega de 
cela de Dilma Rousseff quando as duas foram presas 
pela ditadura, ela defendeu a nomeação da advogada 
Rosa Maria Cardoso da Cunha, que defendeu a pre-
sidente na época.

“Ela tem um entendimento sensível sobre a ques-
tão da tortura e das violações. Na ditadura, pedia que 
fizessem exames ginecológicos e pedia dentistas para 
os presos. Ela cuidava de dar um mínimo de dignidade 
em condições muito difíceis.”

O procurador regional da República Marlon Wei-
chert, que era cotado para integrar a comissão, disse 
que os escolhidos são qualificados para integrar o 
grupo. “Convivi com muitos deles. São honrados e têm 
trajetórias de vida pública de grande respeito.”

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco 
PMDB – MS) – Parabenizando o Senador Romero 
Jucá, quero conceder a palavra ao Senador Paulo Paim.

Quero também dizer ao Senador Romero Jucá 
que V. Exª será atendido regimentalmente.

Concedo a palavra ao eminente Senador do Rio 
Grande do Sul Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 

Waldemir Moka; Senador Delcídio; Senador João Dur-
val; Senador Pedro Simon; Senador Renan Calheiros; 
Senador João Capiberibe; Senador Rollemberg, com 
quem me encontrei antes; Senador Mozarildo Cavalcan-
ti; Senador Anibal Diniz; Senador Cássio Cunha Lima, 
primeiramente, quero apenas fazer um esclarecimento. 
Apresentei cinco emendas ao projeto referente à Lei 
da Copa, que vão do número 23 ao número 27, que 
se encontram na Internet, mas que foram recusadas. 
Todas essas emendas se encontram na Internet, mas 
foram recusadas em bloco naquela votação em que 
todas as emendas foram votadas num último e único 
momento.

Quero dizer que recebi quatro emendas da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT). Essas emendas 
garantiriam, se fossem aprovadas, é claro, o trabalho 
decente dos ambulantes perto dos estádios, o que a 
Lei da Copa proíbe. Uma delas é aquela que proibia a 
venda de bebida alcoólica nos estádios. Quero aqui, 
com muita tranquilidade, dizer que inúmeros Senado-
res ficaram constrangidos porque entendiam que não 
seria adequado que isso acontecesse.

Mas, enfim, Sr. Presidente, só faço esse esclare-
cimento. As minhas emendas estão na Internet.

Sr. Presidente, quero falar de uma lei que, há mais 
de 40 anos, trabalhávamos para aprovar. O Congresso 
a aprovou – a Câmara e, posteriormente, o Senado –, 
e ela foi sancionada pela Presidenta Dilma. É a lei que 
dispõe sobre o exercício da profissão de motorista.

Lembro-me daquela noite em que aqui aprova-
mos um substitutivo construído pelos líderes sindicais, 
pelos empresários. Fui um dos Relatores. Fui Relator 
junto com o Senador Ricardo Ferraço. E estava aqui o 
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Transportes Terrestres, o Sr. Omar, que disse 
que se sentia realizado, porque, há 40 anos, ele estava 
nessa luta para regulamentar a profissão de motorista.

Esse projeto – e tive a alegria de ajudar a cons-
truir, junto com o Senador Ricardo Ferraço, um subs-
titutivo – contempla os motoristas de caminhão, de 
ônibus, de táxi, de van, enfim, aqueles que dedicam 
sua vida a ser profissional do volante.

Enfim, hoje, podemos dizer que, graças à cons-
trução coletiva que fizemos no Senado, a partir da Co-
missão de Direitos Humanos, hoje é vigente a Lei nº 
2.619, sancionada pela Presidente da República nesse 
1º de maio. Essa Lei regula, disciplina e garante o tra-
balho decente para o profissional do volante, inclusive 
a sua jornada de trabalho. Antes dessa Lei, alguns mo-
toristas eram obrigados a tocar, digamos assim, o seu 
caminhão ou seu ônibus – falo do caso específico dos 
caminhões – por até 36 horas, sem parar. Agora, pelo 



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 12 17921 

rigor da Lei, eles não poderão fazê-lo, e o empregador 
não poderá permitir que isso aconteça.

Buscando aqui o resgate histórico, essa Lei é 
proveniente do PLC nº 319/2009, de autoria do en-
tão nobre Deputado Tarcísio Zimmermann, que hoje 
é Prefeito de Novo Hamburgo. O projeto vem para o 
Senado. Fomos indicados o Senador Ricardo Ferra-
ço e, depois, eu próprio como Relatores da matéria. 
Fizemos um substitutivo, que, eu diria, foi construído 
por todos. Houve amplo acordo entre trabalhadores, 
empresários, representantes de sindicatos, centrais 
sindicais e representantes do Governo e, repito, dos 
empregadores.

Sr. Presidente Delcídio, por que venho aqui para 
falar desse tema, dessa Lei que já foi aprovada no 
dia 1º de maio? Porque percebemos que a sociedade 
ainda não deu conta de analisar a importância dessa 
Lei. Inclusive, por esses dias, ouvi um diálogo de um 
policial rodoviário que não tinha conhecimento da Lei. 
Essa Lei muda os parâmetros do trâmite de caminhão, 
de ônibus e de táxi no Brasil.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que, com 
a regulamentação desses direitos, ganham os traba-
lhadores, ganham os empregadores, ganha a própria 
sociedade, e, inclusive, aqueles que são os fiscais do 
trânsito. É livre o exercício da profissão de motorista 
profissional, atendidas as condições e qualificações 
conforme elenca a presente Lei.

São integrantes dessa categoria profissional os 
motoristas que exerçam atividades de transporte ro-
doviário de cargas e de passageiros. Como vemos, 
abrange todos aqueles que, de uma forma ou de outra, 
ganham o pão de cada dia como profissional do volante.

Vou citar aqui apenas alguns dos direitos que 
estão assegurados.

O motorista tem direito ao acesso gratuito a pro-
grama de formação e aperfeiçoamento profissional em 
parceria com o Poder Público. E aí fizemos uma liga-
ção com o Fundep, de nossa autoria, que está pronto 
para ser votado neste plenário e que gerará em torno 
de R$9 bilhões. Com isso, haverá também escolas 
técnicas. Hoje, há uma enorme defasagem de moto-
ristas no Brasil. Se hoje houvesse cinco mil motoristas, 
todos estariam colocados. Eles passam a contar com 
o Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento 
terapêutico e reabilitador, especialmente em relação 
às enfermidades, que lá constam, mais comuns da 
profissão de motorista.

Sobre a jornada diária de trabalho – este foi o 
grande debate – e o tempo de direção do motorista 
profissional, esses serão controlados, valendo-se do 
diário de bordo e de meios eletrônicos, com permissão 
legal, instalados nos veículos.

Há também o benefício do seguro obrigatório, 
custeado pelo empregador e destinado a cobrir riscos 
de acidente e também indenização por qualquer se-
quela ou mesmo morte que venha a acontecer com o 
profissional do volante.

Vou destacar os deveres dos motoristas.
Destaco a responsabilidade do motorista na con-

dução do veículo. O motorista deve conduzi-lo com 
perícia e com prudência, observando os princípios 
da direção defensiva e o que manda as leis de trânsi-
to; deve zelar pela carga transportada e pelo veículo; 
deve estar à disposição dos órgãos fiscalizadores do 
trânsito. Esses são alguns dos deveres dos motoristas, 
entre outros. Não vou ler todos.

A jornada diária de trabalho é a estabelecida na 
Constituição e pode ser acordada por convenção co-
letiva de trabalho, de acordo com os parâmetros que a 
Lei determina, para não permitir mais que o motorista 
de caminhão e de ônibus dirija por 12 horas, por 20 
horas, por 36 horas, na base do rebite. O motorista pro-
fissional terá assegurado um intervalo de, no mínimo, 
1 hora para refeição, além de um intervalo de repou-
so diário de 11 horas, e, a cada 24 horas, deverá ser 
observado o descanso semanal de 35 horas. A cada 
4 horas, haverá um intervalo de 1 hora de descanso. 
Por meio de convenção ou de acordo coletivo, como 
garantido a outros trabalhadores, a jornada poderá 
ser ampliada, desde que se mantenham sempre 12 
horas de trabalho e 36 horas de descanso, conforme 
aqui especifica.

Sr. Presidente, enfatizo a importância dessa Lei. 
A Lei nº 12.619, aprovada por unanimidade nesta Casa 
e referendada pela Câmara, foi, então, à sanção da 
Presidenta da República. Essa Lei é muito importante 
e, por isso, foi sancionada no dia 1º de maio.

Enfim, essa Lei legalizou direitos e deveres que, 
há muito tempo, estavam sendo buscados tanto pelos 
trabalhadores – em seguida, passarei a V. Exª, Senador 
Rollemberg – como pelos empresários.

Havia um desconforto no campo jurídico, no que 
a gente chama de arcabouço legal. Com isso, o em-
presário ficava numa situação de insegurança total, 
porque, muitas vezes, a ação era movida na Justiça, 
e ele perdia, inclusive, seu caminhão e até sua frota. 
E o trabalhador, que poderia receber aquele dinheiro 
com antecipação, teria de recebê-lo, às vezes, depen-
dendo do resultado da ação, em 10 anos, 15 anos, 20 
anos. Às vezes, depois de o trabalhador estar morto, 
a família recebia aquilo a que ele teria direito. Ambos, 
com isso, contarão com parâmetros legais, que vão 
garantir a indenização devia no momento da rescisão 
e o salário decente no período em que o trabalhador 
estiver empregado em determinada empresa.
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Quero também dizer que houve alguns vetos por 
parte da Presidenta Dilma, mas eles não prejudicam 
a essência do projeto. Como foi um acordo feito entre 
empregado e empregador, é claro que a tensão na 
negociação, às vezes, pendia para um lado da balan-
ça ou para outro lado. A Presidenta Dilma entendeu 
que algumas redações dadas mediante o acordo não 
eram claras e as vetou, mas não prejudicou o projeto.

O debate para ampliar o direito dos motoristas 
continua. Sou autor do Estatuto do Motorista nesta 
Casa. Já fizemos mais de vinte audiências públicas, 
e o Estatuto está sendo aprimorado. A construção da 
regulamentação da profissão é fruto do debate em 
cima do Estatuto. Continuamos com o debate do Es-
tatuto, pegamos o projeto de Tarcísio Zimmermann e 
construímos um grande entendimento mediante um 
substitutivo fruto desse diálogo nacional que fizemos 
com os empresários e com os trabalhadores.

Quero destacar que uma das solicitações mais 
importantes para a categoria é a garantia da aposen-
tadoria especial para os motoristas aos 25 anos de 
contribuição. Essa questão não está contemplada na 
Lei nº 12.619 ora sancionada, mas está garantida no 
Estatuto do Motorista. É lá, no Estatuto do Motorista, 
que nós vamos garantir a aposentadoria especial para 
todos os profissionais do volante. 

Repito, Presidente, antes de passar para o aparte 
do Senador Rollemberg, que já realizamos mais de vin-
te audiências públicas em todo o Pais, principalmente 
nas capitais, para debater o estatuto. A próxima será 
no dia 6 de julho, lá em Uruguaiana, no Rio Grande 
do Sul, onde vamos discutir o estatuto e o transporte 
internacional. Vamos levar o debate do estatuto para o 
Parlamento do Mercosul, do qual eu faço parte.

Entre as questões mais complicadas estão as bar-
reiras que a Argentina está fazendo ao transporte de 
produtos do Brasil para aquele país – transporte aéreo, 
por mar e, natural e infelizmente, por terra. Toda produ-
ção brasileira que é endereçada à Argentina está tendo 
uma série de obstáculos, fazendo com que muitas vezes 
o motorista do caminhão, por exemplo, fique dois, três, 
quatro, cinco dias para poder descarregar a mercadoria, 
porque há uma barreira criada pela Argentina, que já 
teve algumas respostas por parte da Presidenta Dilma, 
fazendo com aqui aconteça a mesma coisa.

Eu acho que esse tema das barreiras, criadas 
principalmente pela Argentina, nós vamos ter que 
aprofundar no Mercosul, via Parlamento, e o Estatuto 
do Motorista poderá ser um instrumento para balizar 
a qualidade de vida dos motoristas que compõem o 
Mercosul e para resolver o problema das barreiras, 
criadas principalmente da Argentina.

Senador Rollemberg.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Quero apenas 
cumprimentar V. Exª por trazer esse tema, nesta sexta-
-feira, ao plenário do Senado Federal. Tive oportunida-
de, na Comissão de Assuntos Sociais, de acompanhar 
o empenho de V. Exª para a aprovação dessa proposta. 
Também participei desse esforço de aprovação, por 
entender que estava mais do que na hora de promo-
ver a regulamentação da profissão de motorista. São 
milhões de brasileiros que desempenham essa função 
da maior importância. Quero registrar que me sinto 
cumprindo um compromisso de campanha, porque 
sempre fiz muita campanha na Rodoviária de Brasí-
lia, onde sempre tive oportunidade de ser cobrado, e 
assumi, naquelas ocasiões, o compromisso de traba-
lhar por essa regulamentação. Portanto, cumprimento 
V. Exª e cumprimento, de forma especial, a Presiden-
ta da República, por ter sancionado a lei, e todos os 
trabalhadores, motoristas brasileiros, que, agora, têm 
uma profissão regulamentada. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Rollemberg. V. Exª tem razão. Esse pro-
jeto interessa a mais de oito milhões de pessoas que, 
de uma forma ou outra, trabalham no setor, direta ou 
indiretamente, e, por que não dizer, interessa a todo 
o Brasil, a quase 200 milhões de pessoas, porque o 
transporte é que leva e traz as mercadorias que aten-
dem à população.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Paulo Paim! 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Romero Jucá, com alegria, ouço V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Na 
mesma linha, quero apoiar o discurso de V. Exª, dizer 
que nós apoiamos esse projeto e que trabalhamos 
pela sua aprovação, porque ele faz justiça a uma ca-
tegoria que é importante e que luta com muitas difi-
culdades. Nós sabemos do risco. Nesses dias mes-
mo, várias emissoras de televisão têm feito matérias 
sobre segurança no trânsito, e um dos componentes 
efetivos é a sobrecarga dos motoristas, é a dificulda-
de com que esses profissionais trabalham no seu dia 
a dia. Então, nós termos uma lei que, efetivamente, 
proteja e dê as condições necessárias para que essa 
atividade possa ser exercida de acordo com o que é 
possível ser feito, dentro de um aspecto legal e de um 
aspecto de humanidade, é muito importante. Então, eu 
quero registrar o meu apoio ao projeto e dizer a V. Exª 
que está de parabéns por ter feito toda essa luta e ter 
encaminhado toda essa demanda que, efetivamente, 
está sendo vencedora. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Romero Jucá, permita-me, por uma questão de jus-
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tiça, dizer que V. Exª, como Líder do Governo, acom-
panhou todo esse debate. Foram anos de debate que 
V. Exª acompanhou, e V. Exª nos dizia – quero fazer 
este registro – que se se construísse um acordo en-
tre empresários e trabalhadores, no plenário nós vo-
taríamos. Agora que não é mais Líder do Governo, eu 
posso dizer, com satisfação, que V. Exª foi fundamen-
tal para que fossem votados, aqui, a lei do fator, a lei 
dos aposentados, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Ra-
cial e, neste momento, este quase estatuto, porque 
são dezenas de artigos que serão complementados, 
é claro, na lei maior, que será o estatuto que regula-
mentará a profissão. 

Por isso, cumprimento V. Exª e agradeço pelo 
aparte.

Sr. Presidente, eu ia falar hoje também de uma 
proposta que o Brasil discute, que é o novo pacto fede-
rativo, mas, como tenho dois minutos, e é um assunto, 
V. Exª sabe, tão abrangente e tão importante, e estou 
aqui com quase 20 páginas, vou deixar para falar so-
bre o pacto federativo na segunda ou na terça-feira. 

Ao mesmo tempo, agradeço a tolerância de V. Exª.
Obrigado, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Delcídio do Amaral.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, 
o Sr. Delcídio do Amaral deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço, Senador Paulo Paim. 

Quero dizer que também fui testemunha, na Co-
missão de Assuntos Sociais, em que V. Exª teve um 
grande desempenho no grande acordo produzido para 
que pudesse também lá ser votado.

Parabéns pelo pronunciamento e pela luta de que 
V. Exª saiu vitorioso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Simon.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, queria 
solicitar a V. Exª para me inscrever como líder.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, são tantos os assuntos que eu gosta-
ria de tratar que peço a complacência de V. Exª. Estou 
muito emocionado no dia de hoje.

O pronunciamento de V. Exª foi muito, muito im-
portante. Parece mentira, mas nós tivemos plano, mais 
plano, mais proposta, mais ideia, mais moeda, mais 
nova moeda, mas nunca ninguém teve não sei se a 
coragem ou a inteligência de tocar em um ponto: mexer 
nos juros. E ela fez isso. Fez com categoria, fez com 
seriedade, fez sem manchete, fez sem preocupação. 
Nota dez para a Dilma.

V. Exª tem razão: claro que vamos ter que discutir. 
Claro que um dos assuntos que até os bancos levantam, 
e é lógico, é que, se o Brasil é dos países que tem os 
juros mais altos do mundo, o Brasil também é dos pa-
íses do mundo que tem a tributação mais alta. Então, 
esta é a hora de analisar. É o momento de analisar.

Mas disse bem V. Exª, e tenho certeza de que o 
seu apelo será atendido: que essa discussão, nesta 
Casa, não vai ter nem interesse político, nem preocu-
pação alguma, a não ser buscar o melhor. Qualquer 
um, governo, oposição, seja o que for, vai tentar de-
bater para tentar buscar o melhor.

Há perguntas realmente importantes. Por exem-
plo: “Mas esse juro baixo não pode estimular a com-
pra, o consumo, e voltar a inflação?”. É uma pergunta. 
Mas o caminho foi corajoso. E olha que, se der certo 
– Deus queira –, o Brasil terá vivido o melhor momen-
to da sua história. 

Meus cumprimentos, Presidenta. Meus cumpri-
mentos!

Meu querido Presidente, meu amigo Jucá, eu 
gosto de brincar porque tenho muito carinho por V. Exª 
e digo com a maior sinceridade que V. Exª foi um líder 
de governo excepcional – de vários governos. Mas eu 
o digo com sinceridade. V. Exª defendeu a mesma li-
nha, o mesmo princípio.

Eu diria que os governos se adaptaram ao seu 
discurso, e não V. Exª se adaptou ao discurso do go-
verno. V. Exª ficou oito anos aqui, defendendo o Fer-
nando Henrique; e o PT queria guerra, queria ódio. O 
PT rejeitou o Plano Real. Tudo que se podia imaginar 
de oposição radical era o PT, e V. Exª defendendo, com 
correção, o Fernando Henrique e o Plano Real. Entrou 
o PT, e V. Exª ficou na mesma posição.

Aí está o grande espírito de inteligência do PT: o 
Lula teve a competência de deixar os radicais e ter o 
bom entendimento. E o bom entendimento era continuar 
com o Plano Real. O bom entendimento era avançar. 
O bom entendimento era o discurso de V. Exª. V. Exª 
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ficou com o mesmo discurso, e o PT adaptou-se ao 
seu discurso.

Quando falei, eu falei brincando, porque coincidiu 
que, com a saída de V. Exª, vieram notícias altamente 
positivas. V. Exª teria até o direito de falar nelas agora, 
V. Exª que tantas vezes esteve em luta nas políticas 
negativas. Mas eu tenho o maior respeito por V. Exª. 
Quando eu falo brincando, eu falo com sinceridade, 
porque digo uma verdade. É interessante isso. O que 
mudou foi este aspecto: nada mais igual ao Fernando 
Henrique e ao PSDB no governo do que o Lula e o 
PT no governo, em termos daquelas coisas a que V. 
Exª e eu estamos nos referindo, em termos da grande 
política da economia. E, diga-se de passagem, foi por 
isso que a coisa deu certo.

O PT foi, adaptou-se, fez coisas positivas de que 
o Fernando Henrique não se deu conta, como a verba 
da fome, que tinha iniciado lá, no Itamar, por iniciativa 
do PT. O Itamar iniciou, com o arcebispo de Duque 
de Caxias e o célebre Betinho, um belo trabalho, mas 
que, quando o Fernando Henrique assumiu, destoou, 
mudou, alterou completamente. E, quando o Lula apre-
sentou, foi a grande revolução do seu governo: fazer 
aquilo que já existia e de que o Fernando Henrique 
não teve a visão.

Mas digo: eu fui às lágrimas hoje. Eu fui às lágri-
mas quando vi os nomes indicados para a Comissão 
da Verdade. Eu estive nesta tribuna e lamentei, achei 
que o Congresso fez uma maldade com a Presidente: 
em uma comissão com essa responsabilidade, deixar 
para a Presidente indicar os nomes. Não que eu não 
confiasse na Presidente, mas é chamar responsabili-
dade demais para indicar membros do Supremo, uma 
indicação, são nomeações, e ela faz a palavra final, e 
vem para este Congresso. Então, achei que deixar a 
escolha foi muita responsabilidade para a Presidente. 
E o tempo foi indo, foi indo, e já se estava interrogan-
do quem viria.

Os nomes foram notáveis. Olha, os nomes foram 
notáveis! Aqui, na lista, o primeiro está o Gilson Dipp. 
Modéstia à parte, perdoem-me, um gaúcho, que teve 
uma atuação notável como Corregedor-Geral, que ini-
ciou todo esse trabalho que está sacudindo a Justiça 
brasileira e que apresentou uma proposta espetacular 
na comissão que está discutindo o Código Penal. Si-
nais significativos de riqueza de funcionários etc., isso 
é crime. Se o Pedro Simon aparecer amanhã com um 
apartamento ou com uma casa de R$5 milhões ou R$6 
milhões, é só pegar as declarações do Pedro Simon e 
ver de onde veio o dinheiro – aqui não está. Segundo 
Dipp, já é crime.

Hoje se tem de investigar onde se foi buscar o 
dinheiro. Isso leva dez anos. O que é o Dipp? Se o Im-

posto de Renda, se a minha declaração diz que não 
tenho dinheiro para comprar aquela casa, eu apareci 
com aquela casa, pega-se o bem. É crime. Isso muda 
toda a história do Brasil. Esse é do Dipp. Nota dez.

José Carlos Dias, ex-Ministro da Justiça no go-
verno Fernando Henrique Cardoso, Secretário da Jus-
tiça de São Paulo durante o governo Franco Montoro, 
presidiu a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo. Não preciso dizer mais nada.

Cláudio Fonteles. Esse é o cidadão mais santo 
que conheço na minha vida. Ex-Procurador-Geral, foi 
quem iniciou as transformações na Procuradoria-Geral. 
Quando ele assumiu, era a época do Brindeiro. Oito 
anos de Brindeiro: engavetador-geral. Por oito anos, 
engavetando, e nunca vi o PT pedir providências con-
tra o Sr. Brindeiro, o que quer agora com o Sr. Gurgel. 
Oito anos! Denúncias e mais denúncias feitas por CPI 
da maior competência e da maior responsabilidade, na 
gaveta do Sr. Brindeiro.

Aí entrou Fonteles. E foi com Fonteles, foi exa-
tamente com seu substituto, Antonio Fernandes de 
Souza, e com Gurgel, atual Procurador, que a Procu-
radoria deu um salto de qualidade, de ética e de moral.

Cláudio Fonteles foi, por dois anos, Procurador e 
não aceitou a recondução. Aposentou-se. É professor 
universitário. Leciona Moral e Teologia na Faculdade 
da Universidade Católica. Franciscano, dedica todo o 
seu tempo à ordem secular chamada Ordem Terceira 
de São Francisco. É o homem mais notável que conhe-
ci em termos de pureza, de grandeza e de dignidade. 
Vários convites foram feitos a ele, que não advogava, 
não abria um escritório de advocacia, não fazia abso-
lutamente nada e não aceitava cargo nenhum, a não 
ser o de professor na Universidade Franciscana e na 
Ordem Terceira. Todos os fins de semana ele percor-
ria os bairros e discutia as ações. Agora, no entanto, 
aceitou. É um homem notável.

Paulo Sérgio Pinheiro, Presidente da Comissão 
Internacional Independente de Investigação da ONU 
para a Síria, foi Ministro de Direitos Humanos do go-
verno Fernando Henrique Cardoso, atuou na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos Organização dos 
Estados Americanos, foi colaborador do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em investigações de irregu-
laridades no governo Fernando Collor.

José Paulo Cavalcanti Filho, Consultor da Unesco 
e do Banco Mundial, já foi Ministro interino da Justi-
ça do Presidente José Sarney e Secretário-Geral da 
Pasta, foi Presidente do Conselho Administrativo da 
Defesa Econômica.

Maria Rita Kehl, psicanalista, ensaísta e cro-
nista, é mestre em Psicologia Social. Seu doutorado 
resultou em um livro Deslocamentos do Feminino: A 
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Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade. 
Foi editora do jornal O Movimento. Basta dizer isto: o 
jornal mais corajoso, mais correto, mais digno, mais 
patriota que teve na história da ditadura. Jovens pesso-
as que, como ela, Maria Rita, exatamente a responsá-
vel, a editora do jornal, empolgavam este País. A cada 
semana, recebíamos aquilo que nenhum outro jornal 
publicava, aquilo que, no Estadão, eram as crônicas 
de Dom Quixote ou as receitas de comida. 

Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada de 
presos políticos. Inclusive, foi advogada dela e do ex-
-marido. Eu creio que, nesta escolha, tem um cunho 
pessoal. Ela deve conhecer bem sua ex-advogada, que 
tem história e destaque pela atuação que teve como 
defensora dos presos políticos. Um grande nome! 

Olhe, cá entre nós – espetacular! –, convidou para 
a posse, na semana que vem, o Sarney, o Fernando 
Henrique, o Collor e o Lula. Todos os ex-presidentes 
foram convidados. Isso é gesto de estadista. Isso é 
gesto que, realmente, merece respeito.

Olho para esses cidadãos e conheço todos. Al-
guns, na intimidade, como o Dipp e o Fonteles. Por 
alguns, o respeito e a admiração fantástica como as 
que eu tinha pela Maria Rita e o jornal Movimento. 
Foi muito feliz. Nota dez, Presidenta! Que bom! Eu 
pretendo lá estar, em uma cadeirinha lá no fundo, só 
para estar presente em um momento tão histórico da 
vida de meu País. 

Terceiro assunto, Sr. Presidente. Cá entre nós, a 
situação chegou ao exagero. Quererem transformar a 
CPI na CPI do Procurador-Geral é piada, é algo que 
não pode ser levado a sério. Ontem, o Supremo Tribu-
nal, por unanimidade, prestou solidariedade ao Pro-
curador. E ontem a Associação dos Procuradores, por 
unanimidade, decidiu emitir uma nota de solidariedade 
ao Procurador. 

Está ficando muito feia a posição do PT. Inclusive, 
não tiveram competência: vieram a público dizer que 
estavam criando a CPI para desmoralizar o Procura-
dor, para que o Procurador perdesse a capacidade e 
a competência de fazer a denúncia no mensalão. 

Vamos ser claros: o Procurador não pode ser 
convocado, não pode comparecer como testemunha. 
Aliás, é o que todos os Ministros estão dizendo, por-
que, se ele comparecer como testemunha, ele tem de 
deixar de ser o Procurador-Geral. Sendo testemunha, 
não pode denunciar, não pode ser parte, isso é óbvio, 
isso é evidente. 

O PT tem problemas com o Procurador? Entre 
com um requerimento junto à Procuradoria, solicite 
que ele seja investigado, mas isso não pode ser feito 
na Comissão, não se pode transformar a Comissão na 
Comissão do Procurador. Isso é má-fé, isso é ridícu-

lo, isso soa mal, isso está pegando mal e está ficando 
mal para o PT. 

Durante os oito anos do Sr. Brindeiro como Pro-
curador-Geral, que arquivou todos os processos em 
sua gaveta, nunca vi o PT fazer qualquer coisa contra 
o Sr. Brindeiro. E agora... Por amor de Deus! Pode-se 
discutir por que levou... Em primeiro lugar, um levan-
tamento na Procuradoria-Geral poderá mostrar pro-
cessos que ficaram engavetados um ano, dois anos, 
três anos, quatro anos, cinco anos, uma vida inteira, 
e não aconteceu nada. 

Está muito mal para o PT, está muito mal para 
o PT: querer pegar a Veja de um lado, o jornalista da 
Veja do outro e o Procurador do outro. Não estou aqui 
para defender a Veja, mas, cá entre nós, foi o que a 
Veja publicou que fez com que acontecessem as coisas 
que estão acontecendo, essa é a verdade. 

A CPI está ficando qualquer coisa de difícil de ser 
levada adiante. O PT não quer convocar o Governador 
de Brasília, o PSDB não quer convocar o Governador 
de Goiás e o PMDB não quer convocar o Governador 
do Rio, mas todo mundo quer convocar o Procurador-
-Geral. Parece piada, parece piada, mas é a verdade. 

Eu fico muito magoado com a posição do advo-
gado do Sr. Cachoeira. Eu sempre admirei o Ministro 
da Justiça Márcio Thomaz Bastos. Achei que ele teve 
uma atitude digna, decente e muito bonita quando ele, 
ao termino do primeiro mandato do Presidente Lula, 
disse: “Cumpri a minha parte, vou advogar”. Mas não 
precisava pegar o Cachoeira, não precisava pegar o 
Cachoeira. Principalmente porque o que está se es-
palhando aí, meu querido ex-ministro, é que V. Exª é 
advogado do Cachoeira não por causa dos 15 milhões, 
que, para V. Exª, um escritório fantástico não representa 
nada. Mas que V. Exª seria o advogado do Cachoeira 
para influenciar no Cachoeira sobre o que ele fala ou 
o que ele não fala, o que vem a público e o que não 
vem a público. Essa é a realidade que se fala. 

Então dizem que V. Exª agiu e que foi V. Exª que 
conseguiu tirar o Cachoeira lá do Rio Grande do Nor-
te aqui para Brasília. Ele estava lá no Rio Grande do 
Norte, deixava ele lá. Ele é uma pessoa que influencia 
tudo o que é lado aqui no Brasil e V. Exª o trouxe para 
Brasília. O argumento é que ele estava muito triste 
longe da esposa; muito triste. Então tinha que trazê-lo 
para cá. E veio aqui para uma prisão de 20 pessoas. E 
eu anunciei desta tribuna, se acontecer alguma coisa 
com o Cachoeira o Governo é responsável, que nem 
aconteceu com o PC Farias. Uma bomba ambulante, 
com milhões de coisas na cabeça numa cadeia com 
20 pessoas pode aparecer morto com a maior natu-
ralidade, que nem aconteceu com o PC.
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Foi assassinado, um crime passional. Morreu a 
esposa dele, ele tinha uma namorada de 20 dias, 30 
dias, 40 dias, e a namorada tomada de paixão matou 
ele e se suicidou. Coisa ridícula! Quando a Polícia 
Federal foi ver, a policia estadual já tinha queimado 
tudo, limpado tudo, não tinha mais nada para ver e 
ficou por isso mesmo. O caso Cachoeira é assim. Eu 
repito aqui: se acontecer qualquer coisa com ele, Sr. 
Bastos, o Governo é responsável.

Agora trouxe o Cachoeira para cá, já tem as vi-
sitas íntimas dele, que ele precisava, e agora estão 
falando que vai ser solto por esses dias. Então o ar-
gumento é este: o Sr. Bastos é advogado porque todo 
mundo está na expectativa do que o Cachoeira vai di-
zer quando vier aqui. Todo mundo está sabendo que 
essa... Olha, é uma coisa, é só no Brasil. Quando eu 
vejo o Presidente da CPI, os cuidados fantásticos que 
ele tem: o membro da Comissão para entrar na ilha 
onde estão os documentos tem que passar por revista 
generalizada, não pode ter absolutamente nada. É a 
coisa mais grosseira do mundo. O que está aí à dis-
posição, o Miro Teixeira colocou na coluna dele todo. 
E no, entanto, não pode.

Ora, ora! Então controlar o Sr. Cachoeira está 
sendo muito importante. Então a Comissão... E eu 
fiquei um tempão ali assistindo: parecia a época da 
ditadura. Da mesma maneira que o PT lutava pela li-
berdade, pela democracia, para derrubar os ditadores, 
ele está lutando agora contra o Procurador. É a mes-
ma linguagem, o mesmo jeito, com o mesmo intuito e 
com a mesma paixão.

Eu fico impressionado; eu fico impressionado 
como é que a pessoa pode mudar! Meu Deus! E não 
tem vergonha; diz com a maior cara de pau, com a 
maior cara de pau! Transformar uma CPI numa hora 
séria, importante, grave como essa... Por que o procu-
rador ficou dois anos e não fez o negócio? 

Mas faça um requerimento à Procuradoria, seja 
a quem for, e pede para investigar o procurador lá fora, 
não aqui dentro da comissão. Aqui é má-fé, má- fé.

Daí o Supremo Tribunal, inclusive Ministros do 
Supremo, que se contradizem em praticamente tudo, 
há unanimidade a favor dele. Estão aqui os ex-procu-
radores, os seus dois antecessores – unanimidade a 
favor dele. 

E o PT quer transformar a CPI do Cachoeira na 
CPI do Gurgel. Meu querido PT, é muita cara de pau! 
É muita cara de pau! Eu acho que vocês têm que parar 
para pensar. Eu acho que, se desmoralizarem a CPI, 
querendo ficar nessa história de mentirinha – convo-
ca o Cachoeira para dizer o que ele quiser, e fica por 
aí, convoca o Demóstenes, coitado do meu querido 
amigo que não tem mais o que dizer, e acabou a CPI. 

A terceira, Sr. Presidente, eu quero dizer o se-
guinte: eu acho um escândalo deixarem a Delta ser 
vendida na situação de hoje. E quem vai comprar a 
Delta é uma empresa que, com o dinheiro do BNDES, 
se transformou no maior frigorífico do mundo. E parece 
que, nesse negócio, o BNDES vai ficar sócio da Delta.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 

Governo tem que interferir, tem que proibir, tem que 
considerar a Delta uma empresa inidônea. Ainda estão 
discutindo para ver se ela é inidônea. E o ex-presidente 
já está comprando uma linha de postos de gasolina 
para morar nos Estados Unidos. E como lá nos Esta-
dos Unidos pode ser o maior ladrão do mundo, o maior 
vigarista do mundo, o maior cafajeste do mundo, mas 
se ele trouxer dinheiro e disser: “Eu estou trazendo 
dinheiro, vou construir uma fábrica e vou dar mão de 
obra”. Entra e está tudo resolvido. O padrão de ética 
americano, para nós, tem que fazer mil revistas e mil 
provas. Agora, se chegar lá e disser: “Olha, eu vou 
montar uma fábrica com dois mil empregados”. Esque-
ce, não quero saber de onde veio o dinheiro. Pois esse 
dono da Delta já está preparado para ir para os Esta-
dos Unidos comprar uma rede de postos de gasolina. 

Mas como, numa hora como esta, num momen-
to como este, em que a Delta está envolvida em tudo, 
como deixar vender? E quem é que vai comprar uma 
empresa na qual o BNDES botou dinheiro para se trans-
formar no maior frigorífico do mundo? E, de repente, 
um frigorífico vai comprar uma empresa de construção. 
Mas o que é isso? Onde é que nós estamos?

E ainda diz o seguinte: “Venda da Delta está sob 
suspeita”. Suspeita uma ova! É vigarice, é vigarice 
vender agora! Espere, o Governo tem condições para 
determinar. Espere! Até porque a informação que se 
tem é de que o Presidente do Banco Central anterior 
é o presidente do grupo que agora vai tomar conta. E 
parece que não vai entrar com um tostão; vai entrar 
na Delta, mas não vai botar dinheiro.

Presidenta Dilma, essa operação envolve a sua 
ação direta. Essa operação, Presidenta Dilma, exige 
a sua ação direta. Chame o Presidente do BNDES, 
chame o Ministro da Fazenda, chame o Presidente do 
Banco Central, chame o Ministro da Justiça e tome as 
providências. Não pode vender a Delta, enquanto ela 
estiver no meio desse comício todo. E já não se fala 
em convocar o ex-Presidente da Delta. Isso já está 
superado. Vi a lista das convocações da CPMI, e o ex-
-Presidente não está. Isso é um escândalo. 

Eu encerro, Sr. Presidente, perguntando ao PT em 
relação a estar perguntando ao Gurgel por que ficou 
dois anos e não apresentou a denúncia. Eu estou com 
vontade de entrar com um requerimento na comissão, 
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embora não seja membro, perguntando o seguinte: no 
início do governo do Lula, o S. Cachoeira, num progra-
ma de televisão, aparecia oferecendo dinheiro, que ele 
botou no bolso, e discutindo as comissões com o sub-
chefe da Casa Civil do Sr. José Dirceu, que agora foi 
condenado a oito anos. O Lula não aceitou nem demitir 
o subchefe, nem abrir inquérito contra o S. Cachoeira.

Aí, pedimos uma CPI nesta Casa e a CPI não foi 
adiante porque o Lula não deixou – ele e o Presidente 
Sarney, Presidente do Senado. Entramos no Supremo 
e ganhamos. Só que levou um ano e, quando criamos a 
comissão, não era mais a CPI do Cachoeira, era a CPI 
do Mensalão, porque a roubalheira, a bandalheira tinha 
sido geral. Como o Lula não tomou a providência que de-
via ter tomado, aconteceu o que aconteceu. O PT pediu 
alguma vez providência para ver se se fez alguma coisa 
com o Cachoeira, que nem quer agora com o Procura-
dor-Geral? O PT teve, durante todos os dois mandatos 
do Presidente Lula e agora no mandato da Presidente 
Dilma, alguma preocupação com o que aconteceu com o 
S. Cachoeira, que estava, naquela época, iniciando? Era 
o primeiro lance dele e, hoje, é a organização criminosa 
mais competente e mais diabólica de que já ouvimos falar. 

V. Exª, querido Senador, é membro da comis-
são. Eu não sou. Já fui membro de muitas comissões. 
Hoje, a direção do PMDB exige normas muito rígidas 
de ética, de moral, de seriedade, para fazer parte. In-
felizmente, eu não preencho. Então, não sou indicado. 
Mas, com toda franqueza, eu creio que essa CPI não 
pode virar CPI de Gurgel e não pode virar CPI do que 
está acontecendo até agora, em que chamamos para 
ouvir os delegados contarem o que nós já sabemos. 
Qual é a novidade que os delegados trazem? Nem 
podem trazer. E agora vêm os procuradores contarem 
o que a gente já sabe.

Ouvir governador, não; governador não pode. 
Fazer averiguação da Delta, entrar lá dentro, não só 
não pode como estão vendendo a Delta. Na semana 
que vem não tem mais Delta, e aí vão convocar o ex-
-presidente do Banco Central para vir falar. 

Senhora Presidente, nota dez para os membros 
da Comissão da Verdade; nota dez pela campanha dos 
juros; mas aja, Presidenta, aja com relação à Delta. 
Proíba, chame o BNDES e Banco Central, chame os 
órgãos que forem necessários e proíba. Não pode ha-
ver essa venda enquanto há CPI, é até um desacato, 
é até uma humilhação para a CPI, que está trabalhan-
do, e estão vendendo a Delta, escondendo as provas 
e desaparecendo com elas.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Venda da Delta está sob suspeita

Autor(es): agência o globo: Marcio Beck – O 
Globo - 11/05/2012

Para Ministério Público, operação afronta princí-
pios da legalidade e da moralidade

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro 
pediu abertura de inquérito civil público para apurar pos-
sível irregularidades na venda da Delta Construções, 
investigada por fraudes e alvo da CPI do Cachoeira, 
ao grupo J&F Holding. Para o procurador regional da 
República Nívio de Freitas Silva Filho, a participação 
de 31,4% do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) na JBS S.A., principal 
empresa controleda pela holding, motivo para que o 
caso seja apurado “com urgência”.

- Caso se concretize esse negócio, por força de 
sua participação acionária no grupo JBS, o BNDES, em 
evidente afronta aos princípios da legalidade e morali-
dade, irá inexoravelmente participar de empresa sobre 
a qual recaem notícias da prática de graves ilicitudes e 
que se sujeita a ser declarada inidônea para contratar 
com o poder público - diz Silva Filho.

Segundo Nivio de Freitas, é necessário garantir 
que os dirigentes da “Delta não fujam da responsabi-
lidade patrimonial da empresa pelos eventuais danos 
causados, transferindo-os ao credor”, ou seja, a ad-
ministração pública, e evitar que o BNDES continue a 
fazer empréstimos a uma empresa que “sujeita-se a 
ser declarada inidônea para contratar com o poder pú-
blico”, como afirma no ofício solicitando a investigação, 
a que O GLOBO teve acesso. A Delta afirmou que as 
perguntas deveriam ser endereçadas à J&F, que está 
assumindo a empresa. A J&F não se pronunciou so-
bre a investigação.

- Queremos garantir que o BNDES não venha 
a aportar, por vias transversas, recursos que sejam 
usados para a compra da Delta - afirma Silva Filho. O 
procurador que assumir o caso poderá pedir, em ca-
ráter liminar, a suspensão da negociação, fazer uma 
recomendação ao banco para que não sejam realizadas 
novas operações, bem como pedir a indisponibilidade 
dos bens dos investigados - explica.

Procurador questiona Delta

A motivação da Delta para abandonar os consór-
cios responsáveis pelas obras do estádio do Maraca-
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nã - que está sendo preparado para receber jogos da 
Copa de 2014 - e da Transcarioca - corredor exclusivo 
de ônibus que ligará a Zona Norte à Zona Oeste da 
capital - também é colocada sob suspeita pelo procu-
rador regional.

- É inusitado que a Delta, atuando de forma com-
pletamente atípica, tenha vindo a se retirar do consórcio 
responsável pelas obras da Transcarioca e do Mara-
canã, abrindo mão de expressivas receitas, ao passo 
que construtoras do mesmo porte buscam acumular 
contratos públicos - afirma ele, que no documento res-
salta que a atuação da Delta vinha sendo exatamente 
oposta, ou seja, de buscar mais contratos, o que aponta 
para uma decisão tomada fora da diretoria da constru-
tora, por “poderosos elementos exógenos”.

A Delta tinha 30% de participação no consórcio 
que cuida da reforma do Maracanã, junto com Ode-
brecht Infraestrutura (49%) e a Andrade Gutierrez 
(21%). As obras estão orçadas em R$ 859 milhões. 
Na Transcarioca, a Delta detinha 42% de participação, 
junto com a Andrade Gutierrez (58%), em contrato no 
valor de R$ 798,4 milhões.

O procedimento será instaurado no Rio, onde 
está instalada a sede da Delta, e será levado adiante 
pela área de Patrimônio - a mesma responsável por 
suspender no ano passado um outro inquérito civil pú-
blico para investigar a compra de R$ 3,5 bilhões em 
debêntures (título emitido por empresas em troca de 
empréstimos) da JBS pelo BNDES, que acabou sen-
do arquivado.

O procurador da área, Carlos Alberto Bermond 
Natal, informou que o arquivamento está sendo ava-
liado pelo MPF em Brasília.

- A operação realizada pelo BNDES estava de 
acordo com a Política de Desenvolvimento Produtivo 
estabelecida pelo Governo Federal, da qual o BNDES 
é uma das agências estatais coordenadoras, e que a 
situação financeira da JBS e quando da subscrição 
pela BNDESPAR não era falimentar como constou da 
representação - diz o procurador.

A Delta não quis se pronunciar sobre as investi-
gações. A direção da J&F Holding , por sua vez, não 
quis comentar a apuração. A direção da J&F Holding 
deve anunciar hoje o nome do novo presidente da Delta 
Construções. A holding informou que, mesmo com a 
mudança na direção, a Delta Construções continuará 
a disputar, em respeito à legislação vigente, licitações 
públicas.

Depois de caírem 4,53% na terça-feira, quando 
foi anunciada a compra da Delta, as ações ON da JBS, 
principal empresa do grupo J&F na holding, fecharam 
a quinta-feira em alta de 0,56% na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa), cotadas a R$ 7,14.

BNDES nega ingerência política

O Globo - 11/05/2012 – Banco diz que decisão de 
compra da Delta partiu da família controladora da J&F

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) informou ontem, por meio de 
nota, que a compra da Delta Construções pelo grupo 
J&F não depende da concordância do banco, e que 
não foi consultado sobre a operação. A instituição ne-
gou que tenha havido qualquer ingerência política nos 
processos. “(O BNDES) Repudia, portanto, qualquer 
ilação de caráter político relacionada à sua presença 
como acionista da JBS. No caso em tela, o banco vai 
zelar para que seus interesses e dos demais acionis-
tas que adquiriram papéis da JBS no mercado sejam 
preservados”, afirma a nota.

De acordo com o BNDES, a iniciativa do negócio 
partiu exclusivamente da holding da família contro-
ladora e é uma “decisão privada de natureza empre-
sarial”. “Caso seja concretizada a venda, o BNDES 
não se tornará sócio da construtora, já que é acio-
nista apenas da JBS, empresa do setor de proteína 
animal”, explica a instituição. O banco argumenta que 
considera a cadeia produtiva de carnes (proteína ani-
mal) importante para o país, dada a grande compe-
titividade do Brasil no ramo, e por isso tem apoiado 
empresas do setor.

A assessoria de imprensa da J&F Holding ne-
gou que tenha sido feito um pedido de autorização 
ao governo federal para a costura do acordo - agen-
tes envolvidos na negociação. Segundo ela, por se 
tratar de uma operação entre duas empresas do 
setor privado, não há necessidade de aval do Palá-
cio do Planalto.

A JBS, frigorífico do qual o BNDES possui quase 
um terço das ações, é o principal empreendimento 
do J&F, com cerca de R$ 45 bilhões em ativos, de 
acordo com informações do Banco Original, braço 
financeiro da holding. A participação do banco de fo-
mento no negócio se deu por meio da aquisição de 
debêntures em operações iniciadas em 2007, que 
somam R$ 8,1 bilhões e foram trocados por ações 
da empresa. Somado aos empréstimos diretos feitos 
ao JBS e ao Bertin - frigorífico que foi incorporado 
pelo grupo em setembro de 2009 -, o total chega a 
R$ 13,3 bilhões, segundo noticiou ontem a colunista 
do GLOBO Míriam Leitão.

As três operações com o JBS tiveram como obje-
tivo apoiar a empresa na compra de concorrentes ame-
ricanas. A primeira, de R$ 1,1 bilhão, para a aquisição 
da Swift&Co, nos Estados Unidos. No ano seguinte, 
a JBS adquiriu, com mais R$ 1 bilhão do BNDES, a 
National Beef Packing e a Smithfield Beef Group, e no 
ano passado, a Pilgrim”s Pride, mais R$ 3,5 bilhões. 
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Em 2008, o Bertin recebeu R$ 2,5 bilhões para seu 
plano de negócios. Em junho de 2011, o banco apro-
vou financiamento de R$ 2,7 bilhões para a Eldorado 
Celulose, também pertencente ao J&F, construir uma 
fábrica no Mato Grosso.

Desvalorizada, empresa adota 
lógica americana

Autor(es): Gustavo Uribe – O Globo - 11/05/2012
Especialista afirma que afastamento da direção 

vai preservar empresa
O economista e ex-secretário de Política Econô-

mica do Ministério da Fazenda, Luiz Gonzaga Belluzzo, 
avaliou ontem que, diante das suspeitas de irregula-
ridades nos negócios da Delta Construções, foi ado-
tada a lógica empresarial americana: de afastamento 
da atual direção da empreiteira para preservar a sua 
estrutura econômica.

A J&F Holding, grupo que controla o frigorífico 
JBS, anunciou na quarta-feira que assumirá a gestão 
da Delta Construções. Em nota, a J&F Holding informou 
que a decisão de adquirir a empreiteira será tomada 
após a realização de uma auditoria em seus ativos e 
contratos, processo que irá estabelecer o valor a ser 
pago pela empresa, atualmente sob o risco de ser de-
clarada inidônea.

- Como operação privada, é necessário ponderar 
o estado real da empresa para que se tome a decisão 
de compra, com uma “due diligence”. A negociação tem 
como propósito a entrada da J&F Holding no merca-
do da construção civil - afirma Belluzzo, que aponta a 
desvalorização da Delta. - Eu imagino que a empre-
sa, diante da divulgação de supostos malfeitos, tenha 
sofrido, certamente, uma desvalorização. A lógica, 
nessa situação, é a americana, de substituição dos 
controladores e preservação da empresa. Em princípio, 
preservar a estrutura econômica da empresa e afastar 
os controladores, se eles são os responsáveis pelos 
malfeitos - acrescenta o economista.

O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson 
da Nóbrega classificou como estranho o fato de a J&F 
Holding assumir o controle da Delta Construções an-
tes da realização de auditoria nos contratos e ativos 
da empreiteira.

- Não é usual, pois assumir a gestão da empresa 
envolve riscos, mesmo dizendo que pretende comprá-
-la apenas depois.

Caso Cachoeira

Associação de procuradores 
divulga apoio a Gurgel

A Associação Nacional dos Procuradores da 
República expressou apoio ao procurador-geral da 

República, Roberto Gurgel, e outros procuradores 
que participaram das operações Vegas e Monte Carlo, 
por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (10/5).

Em nota, a ANPR afirma que as críticas a Gurgel 
desconsideram que ele lidera uma “instituição chave 
na defesa da probidade na utilização dos recursos 
públicos e da gestão idônea em todas as esferas go-
vernamentais”. E diz que a atuação dos procuradores 
envolvidos deu-se em “estrita obediência” à atribuição 
do Ministério Público prevista na Constituição.

Parlamentares integrantes da CPI que investigam 
as relações de Carlinhos Cachoeira com políticos e 
outras autoridades questionaram o fato de Gurgel não 
ter iniciado investigações em 2009. O delegado Raul 
Alexandre Marques Sousa, da Polícia Federal, afirma 
que entregou o inquérito da Operação Vegas ao pro-
curador-geral naquela época.

Leia a nota:

Operações Vegas e Monte Carlo: ANPR apoia 
PGR e procuradores da República

A Associação Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR) expressa o apoio dos membros do 
Ministério Público Federal ao procurador-geral da Re-
pública, Roberto Monteiro Gurgel Santos, à subprocu-
radora-geral da República Claudia Sampaio Marques 
e aos procuradores da República Daniel de Resende 
Salgado e Lea Batista de Oliveira, participantes das 
operações Vegas e Monte Carlo.

A atuação dos referidos membros na condução 
de tais operações deu-se em estrita obediência ao 
que a Constituição atribui ao Ministério Público. Sua 
estratégia de atuação e preservação das investigações 
desvelou o alcance do esquema criminoso liderado por 
Carlinhos Cachoeira. Merece destaque o fato de que 
a atuação do MPF nas referidas Operações gerou a 
instauração de quatro inquéritos no Supremo Tribunal 
Federal e o recebimento de denúncia pela Justiça Fe-
deral, estando a ação penal - contra 80 réus - em fase 
avançada de reunião de provas.

Ataques recentemente veiculados desconside-
ram que o procurador-geral da República lidera uma 
instituição chave na defesa da probidade na utilização 
dos recursos públicos e da gestão idônea em todas as 
esferas governamentais valores especialmente caros 
à República e à Democracia, pelos quais a sociedade 
clama e que têm nos procuradores da República de-
fensores infatigáveis.

O procurador-geral da República é protagonista 
de marcos da evolução do Estado de Direito brasileiro, 
como a sujeição à Justiça de poderosos integrantes de 
esquemas criminosos. A adequação de sua conduta 
foi destacada nesta quarta-feira, 9, pelos ministros do 
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STF, a mais alta corte da República, cujos integrantes 
têm prerrogativas idênticas às do procurador-geral da 
República.

Dessa forma, a ANPR reitera e reforça o apoio 
integral dos procuradores da República de todo o Bra-
sil ao procurador-geral da República e aos diligentes e 
hábeis procuradores participantes das referidas opera-
ções. Revista Consultor Jurídico, 10 de maio de 2012.

Supremo blinda procurador-geral e 
ministros criticam convocação por CPI

BRASÍLIA - Alvo de integrantes da CPI do Ca-
choeira - que querem convocá-lo a depor e dar expli-
cações sobre suposta prevaricação nas investigações 
que revelaram as primeiras ramificações políticas do 
esquema criminoso comandado por Carlos Augusto 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira -, o procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, foi “blindado” nesta 
quinta-feira, 10, pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Ministros deixaram claro que o procurador-geral 
não deve ir à CPI para explicar por que não abriu, em 
2009, durante a Operação Vegas, da Polícia Federal, 
um inquérito para investigar o envolvimento de políti-
cos com o bicheiro Carlinhos Cachoeira.

Sob ameaça de ser convocado, Gurgel relacio-
nou a pressão que sofre ao julgamento do mensalão 
- disse que parlamentares da CPI defendem interes-
ses de réus - e afirmou que sua estratégia foi aguardar 
mais indícios contra políticos para instaurar o inqué-
rito. A controvérsia sobre a possibilidade de convocar 
o procurador-geral, em última instância, pode chegar 
ao STF, a quem caberá a palavra final se Gurgel deve 
ou não ir à CPI.

O ministro Gilmar Mendes afirmou que é “evi-
dente” que o procurador-geral não deve ir à Comissão 
Parlamentar de Inquérito para explicar sua atuação.

“Claro que não”, respondeu ele. O ministro Joa-
quim Barbosa afirmou não haver razões para convocar 
o Gurgel. “Não há por que convocá-lo para explicar suas 
atribuições, que são constitucionais”, afirmou Barbosa. 
“Está descambando para o lado pessoal. Não é bom”, 
emendou o ministro Marco Aurélio Mello.

“Convocar o procurador-geral da República para 
falar à CPI poderia criar nulidades ao processo. Como 
acusador, o procurador não poderia falar como tes-
temunha ou antecipar algum juízo de valor antes de 
concluídas as investigações”, acrescentou, sob reser-
va, outro ministro.

Gilmar Mendes afirmou que o procurador pode 
retardar a abertura de uma investigação se considerar 
esta a melhor estratégia.

Gurgel afirma que não começou a investigar o 
senador Demóstenes Torres (ex-DEM, sem partido-

-GO) em 2009 porque não teria indícios suficientes 
de sua vinculação ao esquema de Cachoeira. O in-
quérito só foi aberto neste ano, depois de os fatos se 
tornarem públicos.

“Evidente que a Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca pode ter sua estratégia em relação a isso”, afirmou 
Gilmar Mendes. “Eu tenho a impressão de que há uma 
certa excitação até mesmo da imprensa e plantação 
notória. Grupos políticos manipulando as próprias no-
tícias”, acrescentou.

Pressão. Integrantes do PT consultaram advoga-
dos constitucionalistas para saber se seria legalmente 
possível convocar Gurgel para falar à CPI. A resposta 
foi negativa. Como investigador, o procurador não po-
deria falar como testemunha. 

Os ministros do Supremo, além de se manifesta-
rem sobre a possibilidade de convocação de Gurgel, 
saíram em defesa de sua atuação. “É um servidor do 
Estado inatacável”, disse Joaquim Barbosa. Na quarta-
-feira, o presidente do tribunal, ministro Carlos Ayres 
Britto, disse que Gurgel é uma “pessoa que nós temos 
a mais alta e sincera admiração”. 

Na quarta-feira, Gurgel atribuiu a réus do men-
salão as críticas que têm recebido. “Eu tenho dito que 
são críticas de pessoas que estão morrendo de medo 
do julgamento do mensalão.”

“É compreensível que pessoas ligadas a mensa-
leiros queiram atacar o procurador-geral. Eu acho que, 
se não réus, protetores de réus do mensalão estão 
como mentores (das críticas)”, disse.

Gurgel não quis nominar os responsáveis pelas 
críticas que têm sido feitas a ele. Disse apenas, ao 
ser questionado se seria o ex-ministro José Dirceu, 
que é “notório quem está por trás”. Gilmar Mendes 
concordou que as críticas podem ter relação com o 
mensalão. Tenho a impressão de que sim (que há re-
lação)”, afirmou. “Há uma expectativa em torno disso, 
são pescadores em águas turvas, pessoas que que-
rem misturar estações e tirar proveito, inibir as ações 
de órgãos que estão funcionando.”

PT não tem poder de enfraquecer 
Gurgel, diz Falcão

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, refutou 
a tese de que o partido esteja tentando enfraquecer o 
procurador-geral no julgamento do mensalão. “Primei-
ro, não temos esse poder. Segundo, não temos esse 
desejo. E, contrariamente ao que se afirma, ele até 
ganhou mais quatro horas para fazer essa denúncia. 
Longe de ser enfraquecido. Acho que para seu vigor 
acusatório foi até fortalecido.” Falcão cobrou que Ro-
berto Gurgel explique as razões pelas quais não deu 
prosseguimento às investigações iniciadas pela Opera-
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ção Vegas, mas não foi explícito sobre a necessidade 
de um depoimento à CPI.

Na oposição, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
saiu em defesa de Gurgel. Para o tucano, as acusações 
contra o chefe da Procuradoria da República têm “cla-
ramente o objetivo de desqualificá-lo” porque Gurgel “é 
o advogado de acusação no processo do mensalão”.

FRENTE A FRENTE
Rui Falcão
Presidente nacional do PT
“Continua a dúvida sobre as declarações do de-

legado da Polícia Federal, Raul Alexandre Souza, 
que atribuiu à esposa do procurador-geral, a senhora 
Cláudia (Sampaio, subprocuradora), e a ele próprio, 
não ter dado consequência às denúncias que recebera 
do juiz federal sobre a Operação Vegas (de 2009, que 
teria dado origem à Operação Monte Carlo, de 2011)”

Aécio Neves
Senador (PSDB-MG)
“O PT deixa cair a máscara e mostra que o obje-

tivo da CPI era um combate que nada tinha a ver com 
a elucidação das denúncias ou mesmo com investiga-
ções mais profundas além daquelas que foram feitas 
pela Polícia Federal. Se quer usar a CPI para masca-
rar a apuração em relação ao mensalão ou para criar 
constrangimentos ao procurador-geral terá a nossa 
objeção mais radical”

Presidente escolhe os sete integrantes responsá-
veis por investigar as violações aos direitos humanos 
durante o regime de exceção. Colegiado deve apre-
sentar conclusões em 2014

Dilma define nomes da Comissão da Verdade

Júnia Gama – Após seis meses de silêncio, o 
Palácio do Planalto anunciou na noite de ontem os 
sete nomes que vão compor a Comissão da Verdade, 
criada para investigar as violações de direitos huma-
nos ocorridas durante o período militar. O ex-ministro 
da Justiça José Carlos Dias; o ministro do STJ Gilson 
Dipp; a advogada que defendeu Dilma Rousseff du-
rante a ditadura, Rosa Maria Cardoso da Cunha; o 
ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles; o 
diplomata Paulo Sérgio Pinheiro; a professora e psi-
canalista Maria Rita Kehl; e o jurista José Paulo Ca-
valcanti Filho irão compor o colegiado. 

Os nomes — que serão publicados no Diário 
Oficial de hoje — foram guardados em sigilo pela pre-
sidente, que estudava a composição do grupo desde 
novembro de 2011, quando a lei que cria a Comissão 
da Verdade foi aprovada. Os sete componentes foram 
convidados ontem, pessoalmente, por Dilma Rousseff, 
no Palácio do Planalto. A cerimônia de posse, na pró-
xima quarta-feira, contará com a presença de quatro 

ex-presidentes: José Sarney, Fernando Collor, Fer-
nando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. 
Uma demonstração, segundo o Planalto, de que não se 
trata de uma comissão “do governo, mas de Estado”. 

A partir da posse, a comissão terá dois anos 
para concluir os trabalhos e apresentar um relatório 
com fatos apurados e recomendações. Os membros 
do colegiado devem indicar um nome para presidi-la – 
escolha que será influenciada pela vontade de Dilma 
Rousseff – e receberão o valor mensal de R$ 11 mil 
para dedicar-se integralmente aos trabalhos. O acervo 
resultante da comissão será encaminhado ao Arquivo 
Nacional para integrar o projeto Memórias Reveladas. 

A lei que criou o colegiado define que os inte-
grantes são brasileiros “de reconhecida idoneidade e 
conduta ética, identificados com a defesa da democra-
cia e da institucionalidade constitucional, bem como 
com o respeito aos direitos humanos”. Entre as atri-
buições, estão esclarecer casos de torturas, mortes, 
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e 
sua autoria. O objetivo seria promover “a reconstrução 
da história dos casos de graves violações de direitos 
humanos” e colaborar para que seja prestada assis-
tência às vítimas. 

Para tanto, a comissão conta com o poder de con-
vocar testemunhas, requisitar perícias e documentos 
que, segundo a ministra da Secretaria de Direitos Hu-
manos, Maria do Rosário, podem ser alcançados por 
meio de poder policial. A lei institui ainda que é dever 
dos servidores públicos e dos militares colaborar, um 
dos pontos que mais incomoda a caserna. 

Embates
Os meses que antecederam o anúncio dos nomes 

foram permeados por embates entre setores ligados 
aos direitos humanos e militares da reserva. Em feve-
reiro deste ano, Maria do Rosário concedeu entrevis-
ta ao Correio, na qual alegava que os fatos apurados 
pelo colegiado poderiam subsidiar futuros processos 
criminais contra os violadores de direitos humanos. 

Os militares, que se posicionaram contrariamente 
à criação da comissão desde que começaram os pre-
parativos, publicaram manifesto criticando duramente 
a ministra e a presidente Dilma Rousseff, por não tê-
-la desautorizado. O manifesto foi censurado, retirado 
do ar, e abriu espaço para que uma nova nota, ainda 
mais ácida, fosse publicada. O grupo da reserva pas-
sou meses sob a ameaça de punição e o clima de 
conflagração entre os setores militares mais radicais 
e o governo foi instaurado. 

Os escolhidos
Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de 

Justiça
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Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
desde 1998, é ministro do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), vice-diretor da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e presidente 
da comissão de juristas que tem a finalidade de elabo-
rar o anteprojeto do novo Código Penal. Foi corregedor 
nacional de Justiça no biênio 2008/2010. 

José Carlos Dias, advogado e ex-ministro da 
Justiça

Advogado criminalista, foi ministro da Justiça de 
julho de 1999 a abril de 2000, no governo Fernando 
Henrique Cardoso, e secretário da Justiça de São Paulo 
durante o governo Franco Montoro, entre 1983 e 1987. 
Presidiu a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo. Membro do Instituto dos Advogados de 
São Paulo, também é autor de dois livros de poesia. 

Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da Re-
pública

Exerceu o cargo de procurador-deral da Repúbli-
ca entre 2003 e 2005. Coordenou a antiga Secretaria 
de Defesa dos Direitos Individuais e Interesses Difu-
sos (Secodid) e presidiu o Conselho Penitenciário do 
Distrito Federal (1983-1985). É membro do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e exerceu 
o magistério por quase 40 anos. 

Paulo Sérgio Pinheiro, sociólogo
Presidente da Comissão Internacional Indepen-

dente de Investigação da ONU para a Síria, já foi mi-
nistro dos Direitos Humanos no governo FHC. Atuou na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA) e foi colaborador 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em investi-
gações de irregularidades no governo Fernando Collor. 

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado
É consultor da Unesco e do Banco Mundial. Já 

foi ministro interino da Justiça no governo José Sarney 
e secretário-geral da pasta. Foi ainda presidente do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ocupa 
a cadeira 27 da Academia Pernambucana de Letras e 
ganhou o título de livro do ano, no Prêmio Brasília de 
Literatura, pela obra Fernando Pessoa — uma quase 
autobiografia.

Maria Rita Kehl, psicanalista
Psicanalista, ensaísta e cronista é mestre em 

psicologia social. Seu doutorado resultou no livro Des-
locamentos do feminino — a mulher freudiana na 
passagem para a modernidade. Foi editora do Jornal 
movimento, um dos mais importantes da imprensa al-
ternativa durante a ditadura. 

Rosa Maria Cardoso da Cunha, advogada
Atuou na defesa de presos políticos na ditadura. 

Foi advogada da presidente Dilma Rousseff e de seu 
ex-marido, Carlos Franklin Paixão de Araújo. Já foi in-

tegrante do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e secretária adjunta de Justiça do Rio 
de Janeiro. Atualmente, advoga em um escritório no 
Rio de Janeiro.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Pedro Simon.

Vamos passar a palavra... Vê se ele troca com V. 
Exª, porque é um inscrito e um Líder. O Aloysio Nunes 
está como... Então, vamos passar a palavra ao Senador 
Aloysio Nunes, como orador inscrito e; em seguida, pela 
Liderança do PSB, ao Senador Rodrigo Rollemberg.

Permita-me, Senador, que eu registre a presença 
conosco dos alunos do ensino fundamental do Colégio 
Prevest Goiânia. Sejam bem-vindos!

Senador Aloysio, com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Cumprimento o Sr. Presidente, as 
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores, os meus caros 
convidados que nos assistem da galeria.

Querido Senador Rodrigo Rollemberg, agradeço 
muito a V. Exª pela gentileza de ter permitido que eu 
viesse à tribuna para me pronunciar antes de V. Exª e 
pela oportunidade que me deu de comentar o discur-
so, como sempre brilhante, como sempre saboroso, 
como sempre cáustico, do nosso querido amigo Se-
nador Pedro Simon.

Quero dizer ao Senador Pedro Simon e a todos 
que nos ouvem que sou membro efetivamente da Co-
missão Mista que investiga Cachoeira e toda a trama 
tentacular de negócios escusos organizados em torno 
dele. Sou membro suplente, não sou titular, mas minha 
posição na Comissão, Senador Pedro Simon, é exata-
mente a sua e a posição do meu Partido, o PSDB: não 
fazemos nenhuma restrição à convocação de agentes 
públicos que, porventura, estejam vinculados a essa 
organização. Esses, porventura, mediante indícios con-
venientemente apurados até agora ou que venham a 
surgir no curso das investigações da CPI, poderão ser 
convidados a depor, sejam eles governadores, deputa-
dos, prefeitos, vereadores de qualquer que seja o par-
tido, inclusive o meu. Não há, na posição da bancada 
do PSDB, qualquer tipo de restrição.

Temos, sim, pelas mesmas razões que V. Exª tão 
eloquentemente sustentou da tribuna, frontal oposi-
ção à convocação do Procurador-Geral da República, 
porque entendemos que se trata de manobra diversio-
nista, para desviar o foco principal da CPI. É manobra 
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diversionista também em relação ao julgamento do 
mensalão, que se aproxima. Somos contra isso pelas 
razões jurídicas que V. Exª já explanou. O Procurador-
-Geral da República é o titular da ação penal e será 
eventualmente chamado a propor ação penal contra 
agentes públicos dotados de prerrogativa de foro. Por-
tanto, o Procurador-Geral não pode servir de testemu-
nha nesse processo.

Na companhia do Senador Alvaro Dias, visitei o 
Procurador-Geral, para obter dele, de viva voz, argu-
mentos que sustentassem a nota que ele já havia divul-
gado, explicando por que, quando recebeu o inquérito 
da operação Vegas, não pediu providências que pudes-
sem levantar o segredo que envolvia aquela operação.

Quando os delegados – isso foi reafirmado pelo 
delegado que depôs ontem – da Polícia Federal encon-
traram, como dizem eles, fortuitamente, ocasionalmen-
te, telefonemas entre Cachoeira e seu bando e alguns 
detentores de mandato eletivo dotados de prerrogativa 
de foro, o Procurador-Geral, ao examinar os elemen-
tos recolhidos, considerou que, até aquele momento, 
não havia ainda indícios de prática de crime por parte 
desses agentes públicos. Havia, sim, conduta, diga-
mos, indelicada e imprópria por parte de um Senador 
da República que, pelos seus telefonemas, aparentava 
ter uma relação de grande intimidade com um notório 
contraventor. Mas não havia, naquele momento, nada 
que indicasse relevância penal para esse comporta-
mento. Diante disso, o Procurador-Geral da República, 
prudentemente, evitou arquivar formalmente o inquérito 
no que dizia respeito a esses detentores de mandato, 
nem sequer os denunciou. Não os denunciou porque 
não havia relevância jurídica, e a denúncia seria vã. 
E não arquivou o inquérito porque, ao arquivá-lo, teria 
de comunicar o arquivamento ao Supremo Tribunal 
Federal, e havia risco de vazamento de informações.

Naquele momento, os comparsas da trama, que 
se organizavam em torno do jogo ilegal, estavam con-
fiantes de que o uso do Nextel garantiria o sigilo das 
suas conversas. E eram 80 os aparelhos distribuídos, 
servindo de meio de comunicação entre os meios da 
quadrilha. Se, naquele momento, essas pessoas ti-
vessem a revelação de que o Nextel, que parecia tão 
seguro, era, de fato, vulnerável à escuta e ao monito-
ramento da Polícia, eles, imediatamente, buscariam 
outro meio de comunicação, e não teria havido o des-
dobramento que houve depois, na operação Monte 
Carlo. “Levantar-se-ia a lebre”, como se diz.

Prudentemente, o Procurador-Geral da República 
evitou tomar essa providência. E foi graças a isso que 
os comparsas de Carlos Cachoeira continuaram suas 
conversas, confiando na segurança do Nextel, o que 
permitiu a grande enredada que a Polícia Federal deu.

Então, isso me convenceu, absolutamente. Acho 
que o Procurador-Geral da República, por todas as ra-
zões, têm de ser respeitado na sua posição.

O segredo em torno da CPI é um segredo de 
polichinelo. Uma parte do material guardado aqui, no 
que se chama comumente entre nós de “batcaverna”, 
ainda não foi transcrito, são conversas telefônicas que 
não foram ainda transcritas em texto, o que dá margem 
aos boatos os mais disparatados: todo mundo tem uma 
informação e sabe que alguém foi escutado por isso e 
por aquilo. É preciso, urgentemente, que isso tudo seja 
transcrito, para que os Senadores tenham conhecimen-
to do material que foi coletado pela Polícia Federal.

Ontem, na sessão dita secreta, o jornal Folha de 
S. Paulo obteve o áudio. E fez muito bem em obtê-lo, 
porque os Senadores eram os primeiros a romper o 
sigilo. A cada quinze minutos, um Senador membro 
da CPMI ia lá fora, reunia a imprensa e dizia o que 
estava acontecendo.

Então, esse sigilo só serve para dar à opinião 
pública a ideia errada de que estamos fazendo algo 
caviloso, porque, quando se cobrem de sigilo informa-
ções que são de interesse público e que precisam vir 
a público para que o público as julgue, a ideia que se 
faz é a de que nós estamos fazendo coisas erradas. 
Lança-se suspeita sobre o Senado e sobre o trabalho 
da CPI. E é uma suspeita vã, porque o segredo vaza 
no instante seguinte ao fato que se quer acobertar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na mesma 
linha do Senador Pedro Simon, quero louvar a atitude 
da Presidente Dilma Rousseff quanto à escolha dos 
membros da Comissão da Verdade. Acertou 100%! 
São pessoas que se enquadram exatamente no perfil 
traçado pelo Congresso Nacional quando votamos a 
lei que instituiu essa Comissão. São pessoas compro-
metidas com a democracia e com os direitos humanos. 
São pessoas com histórico de luta pela liberdade. São 
pessoas que têm condições e maturidade política para 
compreender não apenas a extensão jurídica da Lei da 
Anistia, mas também seu imenso significado político 
como pedra de toque de uma construção que levou à 
redemocratização de nosso País.

Está de parabéns a Presidente Dilma Rousseff! 
Mais uma vez, faço coro com o Senador Simon.

Ainda no coro, ainda glosando o mote do Senador 
Simon, sigo a mesma linha de S. Exª: não é possível 
que o BNDES, que é sócio da holding que controla o 
JBS, apresente-se, depois de uma negociação rápida 
– foram 10 dias –, como comprador, já que ele detém 
34% da holding, de uma empresa que está prestes a 
ser declarada inidônea por um procedimento instaura-
do na Corregedoria-Geral da República. O seu próprio 
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dono, Fernando Cavendish, disse que ela está quebra-
da. Então, isso não tem o menor cabimento!

A Presidente interferiu para frustrar uma nego-
ciação que seria ruim para o Brasil e para o BNDES. 
Digo que seria ruim para o Brasil, porque boa parte 
dos recursos que o BNDES aporta a essas empresas 
é composta de recursos que o Tesouro capta e que 
engordam a dívida pública, alimentam a dívida pú-
blica. A Presidenta frustrou aquela negociação entre 
dois grandes grupos de supermercados e deve frustrar 
essa negociação agora. Que a Presidente ouça agora 
o sábio conselho do nosso querido Senador Pedro Si-
mon, conselho que vai poupá-la de dissabores! Tenho 
a certeza de que o Presidente do BNDES, o Professor 
Luciano Coutinho, que é um homem de bem, um ho-
mem sério, será sensível a esse apelo.

Finalmente, eu queria fazer um registro triste. 
Perdi um grande amigo, e o Brasil perdeu um grande 
brasileiro, o Deputado Neiva Moreira, que faleceu on-
tem, aos 94 anos, depois de uma vida longa, profícua, 
dedicada às melhores causas do povo brasileiro. Foi 
um jornalista combativo, um homem que lutou pela li-
berdade, um nacionalista, um homem que não hesitou 
em nadar contra a corrente, um grande brasileiro com 
o qual convivemos na Câmara dos Deputados e que 
deixa uma lembrança muito saudosa. Eu queria, em 
meu nome e em nome do meu Partido, solidarizar-me 
com a família deste grande brasileiro, deste grande 
patriota, que foi o Deputado Neiva Moreira.

Desculpe-me, Senador, porque acabei glosan-
do o mote que V. Exª lançou e, por isso, não pude me 
beneficiar do aparte de V. Exª. E vejo que meu tempo 
se esgota.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Aloysio, se me permitir, ainda em tempo, 
vou pedir que os nossos gabinetes providenciem um 
voto de pesar e de solidariedade em homenagem ao 
nosso querido Neiva Moreira, com quem tive a alegria 
de conviver como Deputado Federal. Senador Aloysio 
Nunes, se V. Exª concordar, vou pedir que providenciem 
esse voto, para nós o assinarmos. Neiva Moreira foi 
um grande parlamentar, com o qual convivi, como V. 
Exª, como Deputado Federal. Eu ainda não tinha visto 
essa notícia hoje. Com o endosso de V. Exª, vou mandar 
providenciar esse voto, para que o assinem também o 
Senador Simon, V. Exª e o Senador Rollemberg.

Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-
berg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Prezado 
Senador Paulo Paim, prezados Senadores Aloysio Nu-
nes e Pedro Simon, quero, em primeiro lugar, registrar 

que, embora também não seja membro da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada para investigar as 
relações do Sr. Carlos Cachoeira com políticos e ins-
tituições privadas, minha opinião é a de que é um erro 
grave da Comissão Parlamentar de Inquérito querer 
lançar suspeitas sobre a atuação do Procurador-Geral 
Roberto Gurgel. 

O Procurador deve ter autonomia. É importante 
registrar que o Procurador indicado pela Presidente 
da República foi sabatinado e aprovado pelo Senado 
Federal, que demonstrou, ao aprovar, confiança nos 
eu trabalho. Mas ele deve ter autonomia para, tendo 
conhecimento minucioso e profundo dos elementos da 
investigação, identificar, definir qual o melhor momento 
para propor a ação e se deve propor a ação. É impor-
tante registrar que, ao recolher todos esses elemen-
tos, ele não arquivou a ação; ele apenas permitiu, ao 
não ter nenhuma atitude naquele momento, que novas 
informações viessem, que lhe permitissem fazer o tra-
balho de denúncia junto às instituições responsáveis, 
no caso, o Supremo Tribunal Federal.

Portanto, quero aqui manifestar minha convicção, 
minha confiança no Procurador-Geral da República, 
Roberto Gurgel, que vem desempenhando, de forma 
constitucional, o seu papel de Procurador-Geral da 
República.

Quero aqui me associar também a todos os Se-
nadores que, nesta manhã de hoje, cumprimentaram 
a Presidenta Dilma por suas medidas, tanto pelo en-
frentamento que vem fazendo para garantir a redução 
de juros no nosso País quanto pela constituição da 
Comissão da Verdade. 

Já tive oportunidade, Senador Pedro Simon, de 
subir a esta tribuna para aplaudir a Presidenta Dilma 
nesse enfrentamento que vem fazendo com os bancos, 
algo que todos defenderam neste País. Precisávamos 
efetivamente adotar medidas concretas que levassem 
a isso. Os nossos juros são imorais, os nossos juros 
impedem o crescimento do setor produtivo brasileiro, 
da indústria brasileira.

Portanto, nós todos devemos nos unir não ape-
nas para aplaudir a iniciativa da Presidenta Dilma, mas 
para garantir todo apoio, para que sua medida seja 
efetivada em sua plenitude.

Quero aqui também cumprimentar a Presidenta 
Dilma pelo acerto do seu gesto. O caráter republicano do 
seu gesto está expresso nas manifestações de diversos 
partidos. Há pouco me antecedeu o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, um dos mais brilhantes Senadores da 
oposição, cumprimentando a Presidenta pela escolha 
acertada em 100%, como ele se referiu, dos membros 
da Comissão da Verdade: o Sr. José Carlos Dias, ex-
-Ministro da Justiça; o Ministro do Superior Tribunal 
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de Justiça Gilson Dipp; a Srª Rosa Maria Cardoso da 
Cunha, advogada; o Dr. Cláudio Fonteles, ex-Procura-
dor-Geral da República, sujeito de uma honradez que 
realmente precisa ser destacada; o Dr. Paulo Sérgio 
Pinheiro, diplomata; a Srª Maria Rita Kehl, psicanalista; 
e o Sr. José Cavalcante Filho, jurista. 

São homens e mulheres que, por suas biogra-
fias, dispensam comentários, mas que, além de muito 
preparados, muito competentes, são pessoas muito 
experientes e sensatas, características indispensáveis 
para a responsabilidade da missão que lhes é confe-
rida, para restabelecer a verdade. 

O que nós queremos é restabelecer verdade, para 
que, com as crianças e os jovens deste País conhe-
cendo a verdade, possamos consolidar a democracia 
no nosso País e o respeito aos direitos humanos no 
nosso País como bens inalienáveis, como bens pre-
ciosos da nossa história. 

Portanto, fica aqui esse registro e os cumprimen-
tos à Presidenta da República. Estamos vencendo mais 
uma etapa na consolidação da democracia em nosso 
País e no resgate da história do nosso País.

Quero aqui também, Sr. Presidente, nesta sexta-
-feira em que os que me antecederam, pelo menos o 
Senador Pedro Simon e o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, trataram de tantos temas, fazer uma reflexão sobre 
a apreciação da revisão do Código Florestal Brasileiro.

Depois de um esforço muito grande de entendi-
mento, produzido no Senado Federal, lembro-me, Sr. 
Presidente Paulo Paim, que quando chegou o Código 
Florestal, votado na Câmara, num clima conflagrado, 
num ambiente de muitas críticas da imprensa, da opi-
nião pública, com uma divisão muito grande ocorrida 
na Câmara dos Deputados, nós procuramos, aqui no 
Senado, construir um ambiente de diálogo, um ambien-
te que permitisse uma ação conjunta da Comissão de 
Meio Ambiente, da Comissão de Agricultura, da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, tentando eliminar o falso 
dilema de que a produção agrícola brasileira, necessa-
riamente, teria que desrespeitar as regras ambientais.

Procuramos mostrar que o grande diferencial de 
competitividade da agricultura brasileira no cenário 
internacional é exatamente poder alçar a bandeira de 
que temos a agricultura mais sustentável do Planeta 
e que, com um País com as características do Brasil, 
com solo rico e diverso, com abundância de água e 
com abundância de biodiversidade, com grandes pe-
ríodos de insolação e, ao mesmo tempo, com ciclos 
de chuvas regulares, nós temos a obrigação de con-
ciliar produção agrícola e produção agroenergética 
com preservação da nossa biodiversidade. Ou seja, 
temos todas as condições de ser um grande produtor 

de alimentos, de agroenergia, mas mantendo a nossa 
condição de potência ambiental.

Depois de duros debates, em que ouvimos, por 
várias vezes, representantes da comunidade científica, 
ex-Ministros do Meio Ambiente, ex-Ministros da Agri-
cultura, representantes da sociedade civil e diversas 
outras entidades, representantes de grandes produ-
tores e de pequenos produtores, nós conseguimos 
produzir um texto equilibrado, com dois relatores ex-
perientes, ex-Governadores, Jorge Viana e Luiz Hen-
rique, de regiões distintas. Conseguimos produzir um 
texto que foi aprovado neste plenário, salvo engano, 
com apenas sete votos contrários, mostrando que o 
esforço de entendimento foi bem-sucedido. Consegui-
mos, inclusive, que esse esforço fosse reconhecido 
pela opinião pública. 

Vários grandes jornais brasileiros, representantes 
da grande imprensa brasileira, que criticaram muito o 
texto aprovado na Câmara naquela ocasião, reconhe-
ceram o esforço de bom senso do Senado, o esforço 
de equilíbrio do Senado e que nós tínhamos um tex-
to equilibrado, um texto realista, um texto que trazia 
tranquilidade e segurança jurídica ao meio rural bra-
sileiro. Tínhamos a expectativa, naquele momento – a 
Câmara dos Deputados participou das negociações 
através das principais lideranças que acompanharam 
esse processo naquela Casa –, de que o projeto seria 
aprovado como saiu do Senado É importante registrar 
que aquele Código Florestal refletia um equilíbrio, uma 
demonstração de bom senso.

Não era o Código Florestal que eu queria. Se 
fosse o meu Código Florestal, teria regras muito mais 
rígidas de preservação e de recuperação, mas ele re-
presentava uma média das opiniões não apenas do 
Senado Federal, mas da população brasileira, do setor 
produtivo, da comunidade científica, dos ambientalistas, 
em que os radicais de parte a parte ficaram isolados, 
e produziu-se esse texto, fruto desse entendimento.

No entanto, por razões diversas, razões políticas, 
razões regionais, o fato é que a Câmara dos Deputa-
dos, na minha opinião de forma açodada e equivocada, 
aprovou o texto do Código Florestal com graves mu-
danças, profundas mudanças em relação ao acordo, 
ao entendimento produzido no Senado, criando um 
texto realmente que não traz segurança jurídica, não 
garante segurança jurídica.

E, hoje, tenho convicção de que os parlamenta-
res que defenderam aquele texto já se deram conta de 
que cometeram um grande equívoco: que tínhamos um 
texto equilibrado, que trazia tranquilidade e segurança 
jurídica, e que, hoje, temos um texto que ficou desfigu-
rado e que não traz o mínimo de segurança jurídica.
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Mas percebo uma vontade de resolver, de cons-
truir uma solução política para o impasse, e é melhor 
que essa solução se dê pelo meio político.

A Presidenta da República, através da declara-
ção de alguns ministros à imprensa, já manifestou a 
intenção de vetar pelo menos parte dos textos do Có-
digo Florestal.

Eu quero aqui registrar, na condição de Presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente, que defendo que 
efetivamente sejam feitos vetos a toda parte do texto 
que foi desfigurada na Câmara dos Deputados, espe-
cialmente o texto que define as regras de recuperação 
de áreas de preservação permanente, que foi fruto de 
um entendimento que foi difícil construir, foi trabalhoso 
construir, mas um entendimento que definia que todos 
os rios de até dez metros de largura teriam que ter 
recuperada a sua Área de Preservação Permanente 
em pelo menos 15 metros. Os demais, com larguras 
superiores a isso, tinham uma regra de transição que 
iria de 15 a 100 metros.

Vejam que contradição: o texto aprovado pela 
Câmara, por uma questão regimental, teve que man-
ter a obrigatoriedade de recomposição dos rios de até 
dez metros de largura em 15 metros, mas ficou omis-
so em relação aos demais rios, o que leva a todo tipo 
de interpretação.

Já ouvi declarações de juristas dizendo, por exem-
plo, que se não está expressa a obrigatoriedade de 
recuperação dos rios acima de dez metros de largura, 
a obrigatoriedade é do total da área de preservação 
permanente, voltando à de 30 a 500 metros para os 
rios mais largos.

Já ouvi interpretação de juristas que dizem: “Ora, 
se para rios de até dez metros de largura é obrigado 
a recuperar 15 metros, para os demais rios, o mínimo 
exigido também será 15 metros”.

Enfim, há todo tipo de interpretação, o que mostra 
que o objetivo maior perseguido no Senado Federal, 
fruto de um entendimento, que era a segurança jurídi-
ca, foi completamente perdido com o texto da Câmara.

O que eu quero propor, ainda buscando uma so-
lução política para o problema, já que a Presidência da 
República já manifestou, corretamente, a decisão de 
vetar o texto aprovado na Câmara, pelo menos nes-
sa parte que se refere à recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente, é que se busque resolver 
o problema, o impasse, através de um entendimento 
político, a partir do texto produzido no Senado Federal, 
que teve o apoio do Governo Federal e que teve o apoio 
da Câmara dos Deputados. Porque, se não fizermos 
isso, o que teremos é uma enorme lacuna. Com ou sem 
o veto, ficará uma enorme lacuna, que não resolverá o 
problema da insegurança jurídica no campo.

Nesse sentido, nós, os Presidentes das Comis-
sões de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Agricul-
tura e Constituição e Justiça do Senado Federal, apre-
sentamos um requerimento à Presidência do Senado 
para que o projeto, de autoria do Senador Jorge Viana 
e do Senador Luiz Henrique, que restabelece o fruto 
daquele entendimento produzido no Senado, possa 
ser estudado em conjunto pelas comissões, para que, 
juntamente com o Governo e conhecendo os vetos que 
serão apostos ao projeto da Câmara, possamos, por 
um entendimento, preencher as lacunas desse veto, 
dando uma legislação florestal completa e moderna 
para a população brasileira.

É muito importante registrar que o maior interes-
sado na resolução desse problema e da restauração 
do entendimento produzido pelo Senado Federal são 
os produtores rurais brasileiros que querem continuar 
produzindo e que sabem que precisam produzir com 
sustentabilidade. Hoje, apenas uma muito pequena 
minoria de produtores rurais brasileiros ainda tem uma 
visão atrasada, uma visão de curto prazo, uma visão 
depredatória do meio ambiente. Os produtores estão 
cada vez mais conscientes de que a sustentabilidade 
é fundamental para as suas atividades; a preserva-
ção da água é fundamental; a preservação do solo é 
fundamental; a preservação da biodiversidade é fun-
damental para os controles naturais de pragas, enfim.

Portanto, quero aqui manifestar o meu otimismo 
de que conseguiremos construir uma solução política 
para esse impasse. E, para isso, precisa haver uma 
sincronia de ações entre o Senado, a Câmara e o Go-
verno Federal, para que, sabendo quais são os ele-
mentos do veto, os itens do veto, possamos restaurar 
o entendimento produzido no Senado Federal, que, 
diga-se de passagem, tem alguns pequenos reparos. 

No artigo publicado, anteontem, no jornal Folha 
de S.Paulo, o próprio Prof. José Eli da Veiga, que tem 
sido um crítico muito grande nesse processo do Código 
Florestal, reconheceu o bom senso do texto produzi-
do no Senado Federal. Naturalmente, ele apresenta 
alguns reparos naquilo que deveria ainda ser aperfei-
çoado, que, talvez, sejam contribuições que possam 
ser incorporadas nesse entendimento, dando um tra-
tamento diferenciado aos pequenos produtores rurais, 
não apenas por módulo fiscal, mas pelo caráter da sua 
atividade, especialmente aos agricultores familiares.

Mas vamos buscar esse entendimento. Entendo 
que a melhor forma de construção é através do diálo-
go, e, se for possível, a melhor forma de resolver essa 
questão é através de uma alternativa, de uma solução 
política, construída no próprio Congresso Nacional.
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Era esse o registro, Sr. Presidente, que gostaria 
de fazer, não podendo encerrar sem cumprimentar as 
mães brasileiras.

Na antevéspera do dia em que comemoramos 
o Dia das Mães, homenageio todas as mulheres bra-
sileiras, especialmente as que já são mães e as que 
serão mães um dia, pela importância que representam 
para a nossa formação, para a nossa educação, para 
a nossa sociedade, reconhecendo as dificuldades en-
frentadas pelas mães brasileiras, até pela situação de 
desigualdade de gênero, que ainda há em nosso País, 
um país ainda com muitas desigualdades sociais, com 
muitas desigualdades regionais, agravadas pelas de-
sigualdades de gênero, devido as quais as mulheres 
ainda cumprem várias jornadas de trabalho.

Mas quero aqui cumprimentar, com muito carinho, 
todas as mães brasileiras, esperando que todos nós 
possamos construir uma sociedade cada vez melhor, 
mais justa, mais solidária, mais generosa. Certamente, 
a contribuição das mães será imprescindível e indis-
pensável para isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Quero dizer que, neste momento, estou dando 

entrada no voto de pesar pela morte do sempre De-
putado Federal Neiva Moreira, por toda a sua história, 
por sua vida, que orgulha todo o Brasil.

Quero dizer, antes de encerrar a sessão, que para 
nós o 13 de maio tem dupla simbologia. Neste ano, o 
13 de maio, data em que lembramos a abolição da 
escravatura, coincide com o Dia das Mães. Isso tem 
uma grande simbologia.

Lembro-me das mães que foram raptadas na Áfri-
ca e que aqui se tornaram escravas. Essas mulheres 
foram atiradas em navios negreiros e, no desespero, 
tentando voltar para a sua pátria-mãe África, jogaram-
-se ao mar, com seus filhos nos braços, e infelizmente 
morreram. Até hoje se pode ouvir o lamento do mar. 

Esse dia me faz lembrar de todas as mães – bran-
cas, negras, índias, orientais, empregadas, desempre-
gadas, donas de casa. 

Faz lembrar das mães de crianças com deficiência 
e das mães com deficiência. Faz lembrar também das 
mães que são mais pobres ou mais ricas. Faz lembrar 
também das mães adotivas que optaram por acolher 
crianças que não nasceram de seus ventres, mas são 
paridas pelo amor.

O Dia das Mães pode ser um dia de carinho, de 
troca de abraços, de olhares e também um belo momen-
to de reflexão para a construção de uma sociedade mais 
justa, mais igualitária e com direitos iguais para todos.

Essa mensagem pode ser encontrada na minha 
página www.senadorpaim.com.br.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 425, DE 2012

Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento 
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar 
pelo falecimento de Neiva Moreira.

Morreu na madrugada desta quinta-feira (10), 
aos 94 anos, o ex-deputado federal Neiva Moreira, 
histórica liderança do PDT do Maranhão. Ele estava 
internado desde o dia 31 de março, com uma infecção 
respiratória, em, um hospital de São Luís.

Moreira nasceu no município de Nova Iorque, no 
interior do Maranhão, era jornalista e presidiu o PDT, 
iniciou sua carreira política no PDT gaúcho. No Con-
gresso, foi líder da Câmara duas vezes e presidiu a 
Comissão de Relações Exteriores da Casa.

Deputado Estadual pelo PSP de 1951 a 1955 e 
federal, pelo mesmo partido, de 1955 a 1964, ele foi 
um dos fundadores do PDT no Maranhão, após aderir, 
em 1979 à Carta de Lisboa – o documento oficial de 
fundação do partido idealizado por Leonel Brizola. Pelo 
PDT, Moreira foi deputado federal de 1993 a 1994, e 
de 1997 a 2007.

Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse 
enviado para a Prefeitura de São Luís, no seguinte en-
dereço: Av. Dom Pedro II São Luís – MA, 65010-450.  
- Senador Paulo Paim – Senador Aloysio Nunes – Se-
nador Rodrigo Rollemberg – Senador Pedro Simon

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Srª. Senadora Lúcia Vânia enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, ao ensejo do lançamento do 
documentário A Construção de Fernando Henrique, 
da TV Câmara, nesta última terça-feira, permito-me 
tecer considerações sobre a figura do intelectual e do 
político Fernando Henrique Cardoso.

Como intelectual, e como político, Fernando Hen-
rique é um grande líder do nosso país.

A Presidente Dilma Rousseff, por ocasião do 
aniversário de 80 anos de Fernando Henrique, no 
ano passado, teve a grandeza de, assim, dirigir-se, 
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em carta, ao ex-presidente: “0 acadêmico inovador, o 
político habilidoso, o ministro-arquiteto de um plano 
duradouro de saída da hiperinflação e o presidente 
que contribuiu decisivamente para a consolidação da 
estabilidade econômica”.

A presidente, embora de campo político divergente 
de FHC, ainda completou: “Esse espírito, no homem 
público, traduziu-se na crença do diálogo como força 
motriz da política e foi essencial para a consolidação da 
democracia brasileira em seus oito anos de mandato”.

Podemos dizer que, historicamente, há uma certa 
imperícia dos intelectuais no exercício do poder. FHC, 
entretanto, é um caso raro de intelectual bem sucedido 
no trato da realidade política, em um país complexo, de 
escala continental e com as características do Brasil 
contemporâneo.

O primeiro mecanismo de sustentação dos gru-
pos sociais ao longo da história é a liderança, que 
consiste na capacidade de alguém chefiar, comandar 
ou orientar outros indivíduos.

Entre a liderança institucional, atribuída ou pro-
mulgada, e a pessoal, FHC fez convergir as duas.

Não é por acaso que, ao agradecer a homenagem 
que lhe foi prestada no lançamento do documentário, 
A Construção de Fernando Henrique, ele tenha dito: 
“Há coisas que só dão certo quando nos juntamos 
em nome do povo. E no Congresso, na Câmara em 
especial, a gente aprende que isso é maior do que 
nós. Isso é Brasil”.

O Brasil, não há como desconhecer, está no 
contexto das sociedades contemporâneas. Essas so-
ciedades se caracterizam por sua complexidade, por 
suas constantes mudanças, por sua globalização, que 

internaliza o mundo na vida dos países e das pesso-
as e, mais recentemente, pela presença da mídia no 
cotidiano das nações.

Somos uma sociedade que requer lideranças 
que reúnam saber técnico, capazes de apontar rumos 
diante das incertezas das transformações e de orientar 
políticas públicas que venham ao encontro das neces-
sidades de nossa população.

Há exatamente 39 anos, em 1973, na convenção 
do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, Ulysses 
Guimarães proferiu o seu histórico discurso intitulado 
“Navegar é Preciso, Viver não é Preciso”. Na oportu-
nidade lançava a sua “anti-candidatura” à presidência 
da República. Tinha como candidato a vice-presidente 
Barbosa Lima Sobrinho, outra grande liderança brasi-
leira e grande democrata.

Ao agradecer a homenagem que recebeu, me-
recidamente, Fernando Henrique mais uma vez de-
monstrou o grande democrata que é. Elogiou o papel 
do Congresso no processo democrático e disse que 
é preciso respeitar a vontade popular: “Sem esse res-
peito e sem a confiança nas instituições, os projetos 
sociais e econômicos não avançam. O Congresso é a 
vida”, completou ele.

É de líderes desse nível que o Brasil precisa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 57 
minutos.)
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Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 155, de 2010 (Projeto de 
Lei nº 6.013, de 2009, na Câmara dos Deputados), do 
Deputado José C. Stangarlini, que institui o Dia Na-
cional do Securitário.
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 19 horas e 34 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 426, de 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a trami-
tação conjunta do Projeto de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 33, de 2011; PEC nº 125, de 2011; PEC nº 
23, de 2009; PEC nº 35, de 2009; PEC nº 17, de 2007; 
PEC nº 65, de 2005, por versarem sobre a mesma ma-
téria. – Senador José Pimentel.

(À mesa, para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 129, de 2012, de iniciativa da CPI – Supostas 
Irregularidades no ECAD, que dispõe sobre a Gestão 
Coletiva de Direitos Autorais e estabelece condições 
para o exercício das prerrogativas do Escritório Cen-
tral cujo objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras musicais 
e literomusicais e de fonogramas.

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, na última sexta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apre-
ciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara 

nº 62, de 2011 (nº 176/2007, na Casa de origem, do 
Deputado Fábio Souto), que dispõe sobre a isenção 
de pagamento de taxas para inscrição em processos 
seletivos de ingresso nos cursos das instituições fe-
derais de educação superior. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, com emendas de 
mérito, a matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 153, DE 2012

Inclui a disciplina Direito e Relações 
Étnicas nos cursos de graduação em Di-
reito, de formação de oficiais e soldados 
da Polícia Militar, delegados de polícia e 
agentes, de delegados de polícia e agentes 
da Polícia Civil e de oficiais e soldados das 
Forças Armadas Brasileiras.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Direito e Relações Étnicas no Brasil passa 

a integrar o currículo obrigatório dos cursos de gradu-
ação em Direito, bem como dos cursos de formação 
de oficiais e soldados da Polícia Militar, delegados e 
agentes da Polícia Civil e de oficiais e soldados das 
Forças Armadas Brasileiras.

Parágrafo único. Na graduação em Direito, a re-
ferida cadeira terá carga horária mínima de sessenta 
horas-aula, sendo vinte horas-aula para os cursos de 
policiais civis e militares.

Art. 2º O estudo dos temas relativos a Direito 
e Relações Étnicas no Brasil tem como referencial a 
Constituição Federal e a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, bem como toda a legislação infra-
constitucional pertinente.

Art. 3º Insira-se no art. 83, da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), o seguinte parágrafo único:

Ata da 79ª Sessão, Não Deliberativa 
em 14 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Paulo Paim, da Sra. Ana Amélia, dos Srs. Acir Gurgacz, Pedro Ta-
ques, Pedro Simon, Anibal Diniz e Eduardo Suplicy.
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“Art. 83.  ................................................

Parágrafo único. Direito e Relações Ét-
nicas no Brasil passa a integrar, com carga 
horária mínima de vinte horas, o currículo obri-
gatório dos cursos de oficiais e soldados das 
Forças Armadas Brasileiras (NR).” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Não haverá democracia no Brasil sem a dis-
seminação da justiça e da eqüidade para todos os 
cidadãos, a despeito de suas diferenças e particu-
larismos.

No que tange às seculares desigualdades socioe-
conômicas, neste Brasil que foi o último país do mundo 
a desacorrentar seus escravos, no tardio ano de 1888, 
cumpre relembrar que, em todos os indicadores, con-
forme mensuração de instituições respeitáveis, como 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), às 
diferenças de renda e de escolaridade entre os gêne-
ros masculino e feminino, em desfavor das mulheres, 
sobrepõem-se as diferenças entre raças, em indisfar-
çável prejuízo dos afro-descendentes.

Vinte anos após a promulgação da Constituição 
da República, resta claro que o nosso maior desafio, 
no século XXI, jaz na construção de um ambiente pós-
-racial no País, que efetivamente acabe de vez com o 
racismo, atualmente velado, porém renitente na cons-
ciência nacional.

O reconhecimento do problema racial foi nosso 
primeiro passo acertado, ante o caráter peremptório 
dos indicadores sociais, que reconfirmam o brilhante 
insight do compositor Marcelo Yuka, ao afirmar, em bela 
letra de música, que “todo camburão tem um pouco 
de navio negreiro”.

A despeito da legislação anti-racismo no Brasil, 
bem sabemos que é ínfimo o total de processos judi-
ciais que chegam a bom termo nos tribunais brasilei-
ros, com condenações efetivas dos perpetradores de 
barbarismos, manifestações, atos e práticas racistas.

A Constituição Federal, indubitavelmente avan-
çada no combate ao racismo – tanto no plano exter-
no, quando explicita, no art. 4º, inciso VIII, o objetivo 
primordial da República de repudiar o terrorismo e o 
racismo, nas suas relações internacionais; quanto no 
plano interno, ao definir, no art. 5º, inciso XLII, a práti-
ca do racismo como crime inafiançável, imprescritível 
e sujeito à pena de reclusão – dificilmente encontra 
concretude na vida real, no “mundo fático”, conforme 
a expressão usual entre os juristas.

Raríssimos, minguados, quase inexistentes são 
os casos de condenação levada a termo de crimes de 

racismo no Brasil, a despeito da notória e reiterada 
ocorrência de tais práticas, e da norma jurídica impo-
sitiva de combate ao racismo, a partir do comando da 
própria Lei Maior. E a que se deve esse descompasso, 
senão à relativa permissividade social no que tange à 
discriminação de negros e índios?

E como combater a inércia e omissão da pa-
quidérmica máquina judiciária, senão pela infusão, 
nas consciências e nas almas dos futuros operado-
res do Direito e da Segurança Pública, daquilo que, 
miseravelmente, se convalida em letra morta na le-
gislação pátria?

Por esse motivo, optamos por oferecer ao Parla-
mento a idéia de disseminar, nos cursos de direito e 
nas academias das forças da ordem, a principiologia 
teórica e humanista que garante a todo ser humano 
tratamento equânime da lei por sua condição intrínse-
ca de ser humano, igual em dignidade a todo e qual-
quer dos seus congêneres, e dotado de direitos e de 
obrigações válidas erga omnes perante a sociedade 
e o Estado.

O conhecimento prudencial que o acúmulo dos 
anos nos propicia empresta foros de axioma à viva 
impressão de que somente a educação poderá nos 
salvar, sobretudo a educação para a cidadania.

Aproveitamos o ensejo para dividir o mérito da 
iniciativa com o cidadão Almiro de Sena Soares Filho, 
Promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, 
que nos encaminhou a bem refletida sugestão que re-
dundou no presente projeto, a partir de sua experiência 
na Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância 
Religiosa no Estado em que vive e trabalha.

O Brasil que teremos é o Brasil que prefiguramos 
em nossos sonhos, e não há cidadão de bem que não 
vislumbre país melhor a partir da mitigação e, preferen-
cialmente, da completa neutralização do racismo e da 
discriminação injusta, de qualquer natureza.

Nesse dia feliz, não será o camburão a imagem 
repaginada do navio negreiro, exatamente porque no 
seu interior não-discriminatório caberá tanto o afro-
-brasileiro à margem da lei quanto o racista – tam-
bém ele um criminoso –, o falsificador de remédios, o 
praticante da pedofilia, o macho ignóbil que perpetra 
violência física contra a companheira, o fraudador de 
concursos públicos e – por que não dizê-lo? – todo o 
séquito de ladrões do erário.

O grupo de maus brasileiros, no entanto, será 
cada vez menor, na medida em que a educação pro-
piciar intensas luzes para a nova sociedade – livre, 
porque justa e solidária – que haveremos de construir.

Esperamos, nesses termos, contar com o apoio 
dos nobres Senadores para a aprovação deste proje-
to. – Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.

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

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei espe-
cífica, admitida a equivalência de estudos, de acordo 
com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Indice Tematico
Texto compilado

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.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-
-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:

I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não-intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Bra-

sil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à forma-
ção de uma comunidade latino-americana de nações.

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante;

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcio-
nal ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação 
de assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou polí-
tica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por deter-
minação judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comu-
nicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
sionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informa-
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter-
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mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemen-
te de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, 
a de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulso-
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-
-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expres-
samente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função 

social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde-
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ul-
terior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim de-
finida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo 
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em 

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que partici-
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à proprie-
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situ-

ados no País será regulada pela lei brasileira em bene-
fício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que 
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do “de cujus”;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (Regulamento)

XXXIV – são a todos assegurados, independen-
temente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder;

b) a obtenção de certidões em repartições pú-
blicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com 

a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o de-

fina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para be-

neficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atenta-

tória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime ina-

fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura 
, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível 
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático;
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XLV – nenhuma pena passará da pessoa do con-
denado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 
lei, estendidas aos sucessores e contra eles execu-
tadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabeleci-

mentos distintos, de acordo com a natureza do delito, 
a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à in-
tegridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições 
para que possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an-
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento 
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estran-
geiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será sub-
metido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei; (Regulamento).

LIX – será admitida ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos 
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante de-
lito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogató-
rio policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxa-
da pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo 
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do deposi-
tário infiel;

LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
“habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsá-
vel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con-
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sem-
pre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á “habeas-data”:
a) para assegurar o conhecimento de informa-

ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
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registros ou bancos de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-
nistrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade de que o Estado par-
ticipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência;

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por 
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de “habeas-

-corpus” e “habeas-data”, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. (Regulamento)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrati-
vo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º – As normas definidoras dos direitos e ga-
rantias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º – Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos 
aprovados na forma deste parágrafo)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)

(Às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; e de Educação Cultura e Espor-
te, cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

 
Ofício nº 58/2012-PRES-CI

Brasília, de maio de 2012.

Assunto: Indicação membro de Subcomissão Permanente

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, a indicação do 

Senador Sérgio Petecão como membro titular da Sub-
comissão Permanente para acompanhamento das 
Atividades da Eletrobrás Distribuição, em vaga ce-
dida pelo Bloco Parlamentar da Maioria, conforme 
OF.GLPMDB nº 116/2012, do Líder do Bloco, Senador 
Renan Calheiros.

Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Pre-
sidente.

 
OF.GLPMDB nº 116/2012

Brasília, 11 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco Parlamentar 

da Maioria, cede uma vaga, como titular, ao Senador 
Sérgio Petecão, na Subcomissão Permanente para 
acompanhamento das Atividades da Eletrobrás Dis-
tribuição (RQI 8/2012).

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Renan Calhei-
ros, Líder do Bloco Parlamentar da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 136 e 
140, de 2012, do Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, que comunicam a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 259, 
de 2008, e 38, de 2011.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 136/2012 – CMA

Brasília, 8 de maio de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 259, de 2008

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão, na 19ª Reunião Extraordinária de 
8-5-2012, aprovou com três emendas, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2008, 
que “Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
para dispor sobre a impressão do número do lote e das 
datas de fabricação e de validade de medicamentos.”

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 

 
Of. nº 140/2012/CMA

Brasília, 9 de maio de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 38, de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão, na 19ª Reunião Extraordinária 
de 8-5-2012, aprovou com duas emendas, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2011, 
que “Altera a Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, 
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá outras providências, 
para tornar obrigatória a divulgação no Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV e na Nota 
Fiscal, a quantidade de emissão dos gases poluentes e 
de gás carbônico (CO2), gás de efeito estufa, emitidos 
na atmosfera pelos veículos automotivos”.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência aos Ofícios nºs 136 e 140, de 2012, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 

para que os Projetos de Lei do Senado nºs 259, de 
2008, e 38, de 2011, sejam apreciados pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Há oradores inscritos.

Senadora Ana Amélia, V. Exª é a primeira inscri-
ta. O ex-Presidente Collor gostaria de usar a palavra. 
Posso chamá-lo como orador inscrito?

(Pausa.)
Então, com a tolerância da Senadora Ana Amé-

lia, nós chamamos o Senador Collor de Mello como 
orador inscrito. 

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
causa-me estranheza a supervalorização que se tem 
dado a determinados aspectos dos trabalhos e deci-
sões da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
sem o acurado e devido exame da real motivação de 
algumas iniciativas. Começando pelo questionamen-
to da natureza do segredo de justiça, ao qual a CPMI 
está condicionada pelo Supremo Tribunal Federal, as 
elucubrações estendem-se até a enorme repercussão 
gerada pelo requerimento de convocação de alguns 
nomes para depoimento. Somam-se ao redor desse 
ambiente inúmeras especulações, interpretações e 
distorções da realidade, nas mais variadas matizes. 
Sempre deixei claro que meu desejo é que não se co-
metam as mesmas violências e ilegalidades de outras 
CPIs, como os atropelos regimentais, o cerceamento 
de defesa e do contraditório e, principalmente, o uso 
de métodos e manobras ilegais e ilegítimas ocorridas 
em profusão em outros momentos.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, 
o que mais tem me surpreendido é a celeuma provo-
cada com a possibilidade de convocação do Procura-
dor-Geral da República e de um jornalista para depor 
na Comissão.

Desde o início, manifestei minha preocupação em 
dar um norte à CPMI, dar um foco a ela, cujos objetivos 
estavam bastante difusos. A proposta de ouvir primei-
ro o Procurador-Geral era a de dar uma base maior 
aos nossos trabalhos, já que, diferentemente do que 
ocorreu com as demais CPIs, essa foi precedida pelas 
apurações e denúncias do próprio Ministério Público. 
Ou seja, o Sr. Roberto Gurgel se apresentaria como a 
pessoa mais adequada para dar uma noção geral dos 
inquéritos, cabendo, posteriormente, aos procuradores 
e delegados responsáveis pelos inquéritos, detalhar 
melhor os meandros dos processos investigativos.

Essa é uma regra basilar de qualquer planeja-
mento, partindo-se do geral para o específico. Esses 
depoimentos, portanto, nos dariam as condições ne-
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cessárias para, aí sim, começar a ouvir e a inquirir os 
denunciados e envolvidos nos inquéritos. Esta foi minha 
reta intenção: jogar luzes à Comissão. Nada mais do que 
isso, por mais que tentem os meios desviarem o foco.

Apesar disso, surpreendeu-me a reação despro-
positada do Procurador-Geral, que acabou por fomentar 
toda esta celeuma. A começar pela instantânea negativa 
ao seu comparecimento dada ao Presidente e ao Re-
lator da CPMI que o visitaram logo antes do início dos 
nossos trabalhos. Do mesmo modo, causou-me estra-
nheza o relato do Sr. Roberto Gurgel feito a determina-
dos parlamentares, em visitas bem recentes, de alguns 
casos fortuitos de natureza política, numa espécie de 
ameaça velada aos congressistas. O que é inaceitável. 

Por último, após o depoimento do delegado Raul 
Alexandre Marques de Souza, da Operação Vegas, 
tornou-se ainda mais duvidosa a postura do Procura-
dor-Geral em não dar um desfecho ao inquérito, uma 
vez que, diante da alegada falta de indícios, não arqui-
vou o processo, não solicitou novas diligências e nem 
apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O 
papel que desempenhou neste caso a Subprocuradora 
Drª Cláudia Sampaio Marques, sua esposa, também 
está nebulosa. 

Enfim, seus motivos, a princípio, não se justificam. 
As datas e momentos coincidem. O modus operandi 
não está claro. Agora, mais do que nunca, torna-se 
imprescindível sua presença na comissão. Diferente-
mente de seu futuro papel e atuação junto ao Supremo 
Tribunal Federal, em que ele é substituível, aqui, na 
CPMI, o Procurador-Geral é insubstituível para pres-
tar, pessoalmente, seu depoimento, suas alegações.

Por outro lado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o objetivo dessa CPMI é investigar as práticas 
criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos. Nesse con-
texto, devem ser ouvidas todas as pessoas que com 
ele tiveram contatos e ligações que, de alguma forma, 
possam estar relacionados à sua atuação ilegal. Ora, 
é mais do que sabido que um determinado jornalista, 
a serviço de seu veículo, utilizou-se do acusado para 
obter informações e lhe prestar favores de toda ordem. 
Seu nome aparece inúmeras vezes nas ligações tele-
fônicas interceptadas. Trata-se, assim, de uma teste-
munha chave no processo investigativo da comissão. 
Além disso, existe a questão de saber até que ponto 
sua atividade jornalística ficou, de fato, restrita a um 
mero uso do investigado como fonte. 

Não há nada de errado, ilógico ou ilegal nesse tipo 
de apuração. Cabe aqui lembrar que são várias as hipó-
teses de um repórter cometer ilegalidades. Basta citar 
o crime de violação de sigilo previsto no art. 10 da Lei 
de Interceptações Telefônicas. Ademais, quando uma 
pessoa adere ao intento criminoso de outrem, torna-

-se coautor do crime. E isso a CPMI precisa investigar, 
seja essa pessoa um político, seja um empresário, um 
servidor público ou um jornalista.

O Sr. Policarpo Júnior mantém, há quase uma 
década, estreita ligação com o Sr. Carlinhos Cachoeira. 
E esta não é a primeira vez. E bom lembrar que esse 
confrade, sempre a serviço de seu veículo, depôs, em 
22 de janeiro de 2005, como testemunha do Sr. Carlos 
Cachoeira, por ocasião da representação no Conse-
lho de Ética da Câmara dos Deputados que resultou 
na cassação do então deputado André Luiz. À época, 
na condição de informante, Policarpo admitiu ter rece-
bido quatro CDs com cinco horas de gravação ilegal 
encomendada por Carlinhos Cachoeira. A origem de 
tudo foi a CPI da Loterj, na Assembléia Legislativa do 
Rio de Janeiro, que, no ano anterior, havia decretado 
a prisão do contraventor, mas que, por uma reporta-
gem daquele veículo, transformou-se, num passe de 
mágica, de réu em vítima, com a colaboração, sempre, 
do depoimento do Sr. Policarpo Júnior. 

E aqui cabe um questionamento para reflexão da 
sociedade: se não fosse aquela reportagem e aquele 
depoimento, será que o Sr. Carlos Cachoeira não estaria 
até hoje preso ou, pelo menos, suas atividades ilícitas 
não teriam se estancado desde aquela época? Será que 
não teria sido melhor para o Brasil se o Sr. Policarpo 
Júnior e o veículo que o aluga não tivessem ajudado 
o contraventor? Afinal, lá se vão mais de sete anos...

O fato é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, naquela ocasião do depoimento desse confrade 
na Câmara dos Deputados, não houve nenhuma rea-
ção, não houve nenhum espanto ou contrariedade por 
parte dos meios pelo fato de ser um jornalista atuando 
como testemunha de sua fonte. Por que então, agora, 
todo esse assombro, esse pasmo e temor injustificá-
veis com a possibilidade de esse jornalista vir a ser 
ouvido pela CPMI? Se ele detém informações sobre o 
Sr. Carlos Augusto Ramos, por que não submetê-las à 
comissão? Até quando o fato de ser uma fonte jorna-
lística pode justificar a preservação de suas atividades 
criminosas por parte de um confrade? Não seria aqui 
o caso também de se questionar se não se trata de 
cerceamento à informação de interesse público? Por 
que um sigilo de Estado, Sr. Presidente, deve ter data 
marcada para ser aberto e o sigilo da fonte deve ser 
eterno? Por que um segredo de justiça deve ser vio-
lado e o sigilo de uma fonte criminosa não? Até que 
ponto e em que condições uma fonte criminosa tem 
que ser acobertada pelos meios? Não terá chegado o 
momento, depois de quase uma década de relações, 
de o Sr. Policarpo Júnior, abrir seus segredos de jor-
nal a bem da transparência dos fatos e do interesse 
público? Onde está o limite entre as benesses de se 
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preservar uma fonte e as vantagens em acabar com 
sua rede de crimes e contravenções? E mais: até que 
ponto a liberdade de Imprensa não está se transfor-
mando em libertinagem da Imprensa?

Além do mais, Sr. Presidente, precisamos, sim, 
investigar se, nas atividades do Sr. Cachoeira, não se 
incluem negócios escusos com alguns confrades ape-
nas para obtenção de lucros por parte de alguns dos 
meios. E, aqui, cabe esclarecer que não é crime aufe-
rir lucros no segmento editorial. Crime é usar a fonte 
contraventora como trincheira, é acobertar e se valer 
de atividades criminosas e interceptações ilegais, sob 
a proteção do sigilo das fontes, para então, sim, obter 
lucros, lucros e mais lucros, para si próprios e para os 
veículos para os quais trabalham.

Por tudo isso, também chama atenção a reação 
patológica da revista Veja. Daqui mesmo, deste Plenário, 
já denunciei alguns fatos vergonhosos, que estão nos 
Anais desta Casa. Já denunciei daqui, desta tribuna, 
fatos vergonhosos desses que se julgam paladinos da 
moral e da correção. Forneci nomes e contei detalhes. 
Relatei a proposta que um desses rabiscadores fez a 
um Ministro do Supremo, para que ele me condenasse, 
em troca de destaques na revista. Denunciei os méto-
dos rasteiros utilizados por confrades por ocasião do 
meu impeachment, como o fornecimento de informa-
ções obtidas ilegalmente a Deputados para que esses 
procedessem às denúncias como se fossem anônimas, 
tudo sob a proteção da imunidade parlamentar e do 
sigilo da fonte. 

Até hoje não me contestaram, não me desmenti-
ram, não me responderam. E sabem por quê? Porque 
eu falo a verdade. E, em nome da verdade, eu desafio 
o chefe maior desse grupelho, o Sr. Roberto Civita, a 
comparecer também à CPMI para falar da co-habita-
ção que, a seu mando, a revista de sua propriedade e 
alguns de seus jornalistas mantém com o crime orga-
nizado. Presto-me até a refrescar

Presto-me até a refrescar a sua memória – que, 
certamente, continua refrescada – com outros fatos 
delituosos ligados aos seus negócios, ligados aos seus 
confrades. Acho que está na hora de desmascararmos 
este Sr. Roberto Civita e suas atividades paralegais. 
Se a razão do Sr. Civita é tão patente e lúcida, se sua 
defesa da liberdade é tão consistente, não terá este 
capodecina qualquer receio de se manifestar pesso-
almente, de ser as “vozes da nação”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho sis-
tematicamente me manifestado contrário a qualquer 
controle dos meios de comunicação. Sempre defendi 
a liberdade de imprensa, o contraditório, a divergência, 
o debate e a transparência dos fatos. Mesmo na CPI 
em que me alvejaram, sempre abri todas as informa-

ções, jamais cerceei o trabalho dos meios, e, assim 
mesmo, valeram-se de atitudes criminosas, desones-
tas, fraudulentas. Por isso, ninguém tem autoridade 
para dizer que eu não defendo a liberdade de impren-
sa. Ninguém! Meu desejo é de que a CPMI funcione 
a contento, de preferência viabilizando a punição de 
todos os envolvidos nesse esquema criminoso e, tam-
bém, permitindo que esses jornalistas e seus veículos 
descortinem como vem se dando essa estreita relação 
que eles mantêm com criminosos, neste caso especí-
fico, durante quase uma década.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo a V. Exª, mais uma vez, a concessão de um 
tempo extra.

Muito obrigado a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Se-
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Fernando Collor, que falou 
como orador inscrito.

Para falar como oradora inscrita, concedo a pa-
lavra à Senadora Ana Amélia, pelo tempo também de 
20 minutos, se necessário.

Senadora Ana Amélia, com o tempo de 20 mi-
nutos e com a tolerância da Mesa, se necessário; não 
com o tempo de 20 minutos, se necessário. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Eu 
sabia que V. Exª continuaria demonstrando a genero-
sidade, que sempre tem com todos os Colegas, sem 
distinção, meu caro Presidente Paulo Paim, que pre-
side a sessão desta tarde.

Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV 
Senado, Senador Paulo Paim, V. Exª, como eu, tem 
andando pelo Rio Grande e cada dia mais nos sur-
preendemos no contato com o chamado Brasil real. 
É sair daqui do ambiente burocrático dos gabinetes e 
dar de cara com uma realidade dura, que, em pleno 
século XXI, parece não ter nenhuma razão de existir, 
especialmente quando falamos, por exemplo, de uma 
área muito cara para mim que é a comunicação.

Chegar a uma cidade como Santana do Livramen-
to, vis-à-vis com Rivera, no Uruguai, numa demonstra-
ção diplomática, política, harmoniosa, com gente de 
todas as nacionalidades, numa convivência pacífica, 
é exemplo para o nosso País e para o mundo.

Ali naquela região tão dinâmica, do ponto de vista 
do comércio especialmente, pela existência dos free 
shops uruguaios e também do lado brasileiro, você 
anda um pouco mais e chega a Quaraí, na fronteira 
oeste, vai a Uruguaiana ou Alegrete. Nesse caminho, 
que se percorrem 150, 200 quilômetros, distância entre 
as cidades, não há, Senador Paim, possibilidade de 
contato por Internet e, claro, por telefonia celular. Como 
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são estradas desertas, boas estradas, reconheça-se 
hoje, mas desertas porque não há postos de gasolina, 
não há comércio, não há restaurante, naquela lonjura 
toda, portanto, não há possibilidade de, se acontecer, 
por infelicidade, um acidente, com vítimas ou feridos, 
como aquelas pessoas, vítimas de acidentes eventuais, 
poderão pedir socorro e emergência a quem quer que 
seja? Não há, simplesmente, como fazer isso. Esse é 
o primeiro Brasil real que eu estou vendo. Isso eu já 
havia percebido em 2010, quando na campanha elei-
toral, e passava por aquelas distâncias e percebia as 
dificuldades desses problemas.

Aliás, ao passar por Uruguaiana, Quaraí e Santa-
na do Livramento, recebi, em Santana do Livramento, 
das produtoras rurais daquela comunidade um docu-
mento mostrando a gravidade da situação.

E é exatamente aquela situação que elas me re-
lataram que me faz trazer o primeiro problema dessa 
região, destacando o que é chamado ali de Triângulo 
das Bermudas, pois provavelmente não está no mapa 
das empresas de telefonia celular ou pelo menos no 
mapa dos investimentos das concessionárias desses 
serviços.

Como os senhores podem imaginar, a área ru-
ral dos Municípios está enfrentando a falta de sinal no 
serviço de telefonia móvel para garantir a comunica-
ção nas propriedades rurais e também outras ativida-
des ou mesmo das pessoas, provocando, em muitas 
situações, um total isolamento da região com outros 
Municípios. E as produtoras rurais lá de Livramento já 
lutam por soluções para esse problema há pelo me-
nos quatro anos.

Segundo a comissão de produtoras rurais de San-
tana do Livramento, as últimas informações indicam 
que nenhuma licença ambiental para a instalação de 
antenas de telefonia celular foi requerida até o presente 
momento, o que pode caracterizar a falta de intenção 
ou de interesse de investimentos das concessionárias 
de telefonia móvel nessa região.

As dificuldades de comunicação na área rural 
provocam inúmeros problemas. Falo primeiro do pro-
blema da segurança para as mulheres, pois na região 
de fronteira, entre Livramento, Quaraí e Alegrete, não 
há sequer um posto rodoviário federal que possa for-
necer socorro imediato nas estradas de acesso às 
propriedades.

Sem um sinal de telefonia móvel, Senador Paim, 
as agricultoras perdem a possibilidade de ter acesso 
rápido, inclusive às novas tecnologias rurais e informa-
ções importantes para a produção e para o aumento da 
produtividade. Com tal isolamento, aumenta ainda mais 
o desinteresse dos jovens dessas famílias produtoras 
rurais em permanecer no campo, provocando o êxodo 

desses jovens para as grandes cidades, em busca da 
inserção nas novas tecnologias e, por conseqüência, 
na melhoria da qualidade de vida. A saída dos jovens 
do campo quebra, muitas vezes, a continuidade do 
trabalho na agricultura,

Nós sabemos que os avanços do serviço de 
banda larga, Internet e telefonia celular, no Brasil, têm 
acontecido nas grandes cidades brasileiras. O País 
já alcançou a marca de 63,5 milhões de pontos com 
acesso à banda larga, segundo a Associação Brasi-
leira de Telecomunicações.

Mas este crescimento ainda não chegou à boa 
parte do interior do Brasil. Hoje somos um País com 
mais de 210 milhões de aparelhos celulares, muitos já 
com acesso à Internet. Mas é preciso que as empresas 
de telefonia invistam mais na qualidade do serviço e 
na oferta dele para darem conta do grande número de 
usuários de serviços de banda larga e telefonia, que 
estão também no nosso interior, não só nas capitais. 

O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 
em uma avaliação recente, chegou a chamar as em-
presas de telefonia de acomodadas, como quem só 
olha as coisas acontecerem.

Aliás, o Senador Mozarildo Cavalcanti tem recor-
rentemente trazido os problemas com esse setor aqui, 
para prestar também a sua colaboração na solução 
desses problemas.

Acredito, sinceramente, Presidente Paulo Paim, 
que a Presidente Dilma Rousseff, que recentemente 
deu uma demonstração de grande força e autoridade 
ao conclamar o sistema financeiro, os bancos a re-
duzirem as taxas de juros e, com a mesma energia e 
poder, também chamou uma empreiteira que estava 
lá demorando para assinar um contrato com o Sport 
Club Internacional, para a arena, para disputar a Copa 
de 2014 – chamou às falas, foi lá a empreiteira, e o 
contrato acabou sendo formalizado; penso que seria 
hora também de, com a mesma energia e disposição, a 
Presidenta Dilma Rousseff chamar as concessionárias 
de telefonia e exigir, exatamente, uma contrapartida 
desses investimentos, preenchendo esses vazios que 
tanto dano causam à logística e às comunicações em 
áreas vitais e importantes, não só do aspecto econô-
mico, mas também do aspecto social e até político e 
institucional. Na verdade, as empresas vendem mui-
tas linhas, aumentam os lucros, mas não investem no 
mesmo ritmo para atender a demanda, causando falta 
ou sobrecarga nesse serviço.

No ano passado, a Agência Nacional de Tele-
comunicações, a Anatel, aprovou novo regulamento 
de qualidade da banda larga, exigindo o aumento de 
velocidade da Internet, pelo menos para que seja dis-
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tribuída uma velocidade mais próxima da que é con-
tratada pelo usuário.

Sabemos que uma das preocupações do governo 
é garantir um serviço exemplar de banda larga para a 
Copa do Mundo de 2014, pelo menos nas 12 cidades-
-sede do mundial de futebol. A ideia é contar com a 
utilização do serviço 4G, ou seja, a quarta geração de 
telefonia móvel, mas o campo, senhoras e senhores, 
no nosso Brasil, a área rural, pede melhorias básicas 
agora, inadiavelmente. E aí só a Presidenta Dilma 
Rousseff, com mão firme, poderá, como fez com os 
bancos e com a empreiteira na construção do estádio, 
agir para solicitar esses investimentos.

Mas veja só, Senador Paulo Paim: nós estamos 
falando lá da fronteira oeste, na divisa com a Argentina 
e com o Uruguai. Se o senhor vem caminhando mais 
para o centro do Rio Grande, no coração do nosso 
Estado, chega a Santa Cruz do Sul, uma região al-
tamente industrializada, com uma diversificação da 
agroindústria, agricultura familiar tipicamente. Pois, no 
coração do Rio Grande, ali também há sérios proble-
mas de comunicação com banda larga e com Internet.

Mas ali perto também, em Venâncio Aires, que 
neste domingo estava celebrando a Festa Nacional 
do Chimarrão e que o senhor e eu aqui festejamos a 
comitiva da Fenachim, da mesma forma reclama des-
tes investimentos e de uma melhora na qualidade das 
ofertas, porque também está às escuras do ponto de 
vista de acesso à Internet e à telefonia móvel. 

Não podemos nos esquecer que é a agricultura 
que sustenta hoje os números positivos de nossa ba-
lança comercial com as vendas recordes de matérias-
-primas como a soja. Mas, não é só isso. A agricultura 
familiar é parte importante e tradicional da sociedade 
brasileira. A área rural e suas famílias precisam parti-
cipar deste crescimento tecnológico para alcançar me-
lhorias na área de segurança, conhecimento e qualida-
de de vida e continuar a ajudar o Brasil a crescer nos 
índices que garantam qualidade de vida para todos, 
independentemente da região onde vivem. 

Como eu disse, o problema das comunicações, 
das telecomunicações, da telefonia móvel, da Internet 
e é claro do serviço básico nessa comunicação é uma 
realidade de que se impõe não só da região da fronteira 
oeste, desde, digamos, a Uruguaiana, Quarai e Santa-
na do Livramento, mas até o coração do Rio Grande, 
como é o caso de Venâncio Aires, que realizou e está 
realizando uma festa maravilhosa que tive a honra de 
participar, sendo recebida lá pelo Prefeito Aiton Artus, 
pela representante da Câmara de Vereadores, a Ve-
readora Izaura e a comitiva da rainha e princesas da 
Fenachim, demonstrando que aquilo em Venâncio Ai-
res é uma vitrine do que nós podemos fazer. E a erva 

mate que é presente também no Estado do Paraná, 
Senador Alvaro Dias, está aguardando que na votação 
de uma medida provisória seja resolvido o problema do 
crédito do PIS e Confins para a Agroindústria, porque 
uma alteração feita na Câmara pode dar um vazio e um 
prejuízo com o pagamento de multas se as empresas 
não estiverem atentas. 

Por isso que precisamos resolver, através de um 
projeto de resolução a esta matéria, submetida aqui, 
cuja relatoria foi do Senador Gim Argello, vamos tra-
balhar intensamente nessa direção. 

Mas nós falamos muito e essa questão da comu-
nicação, das telecomunicações é logística, e ela, além 
de cara, é ineficiente pela falta dos serviços que presta, 
mas o mais impressionante é que também na área da 
logística, por exemplo, eu percebi uma dura realidade.

Nós fazemos acordos de vizinhança com os pa-
íses membro do Mercosul e o Rio Grande tem o pri-
vilégio de estar na fronteira com vários Municípios do 
Uruguai e com vários municípios na Argentina. 

No caso, cruzando alguns só separados por uma 
ponte e, em outros casos, como em Rivera ou no Chuí, 
uma rua separa as duas nações, uma avenida separa 
as duas nações. E é isso que torna mais bonito esse 
exercício e essa prática de diplomacia real. Porém, há 
algumas coisas que não se admite do ponto de vista 
da lógica e da praticidade. A burocracia é, digamos, o 
elemento perturbador nas boas relações.

Recentemente, o Governador do Rio Grande do 
Sul perdeu quase duas horas no aeroporto de Rivera 
simplesmente porque era necessário um catatau de 
documentação, de licenças e de autorizações porque 
é um aeroporto que pertence ao Uruguai. Ora, mas 
Rivera está, exatamente, a poucos metros de Santa-
na do Livramento.

E também, Senador Jorge Viana, o senhor que 
também fala muito no problema das passagens aéreas 
lá para o seu Acre, veja só, isso valeria também para 
o Acre: um avião que sai de Porto Alegre para Rivera, 
que fica ao lado de Santana do Livramento, separadas 
apenas por uma avenida, paga de taxa aeroportuária 
US$48,00, quando a taxa cobrada na aviação interna 
é de US$4,00. Quarenta e oito dólares, Senador Jor-
ge Viana, é o preço do bilhete inteiro de Porto Alegre 
até, praticamente, Santana do Livramento. Então, eu 
vou aproveitar aqui, porque lá fui entender que seria 
apenas uma medida dessa natureza – simplesmente 
suspendendo ou aplicando para as cidades de fron-
teira nesse limite, cidades gêmeas, não cidades que 
ficam no interior do País –, aplicar a tarifa como se na-
cional fosse o voo, não precisa fazer alterações. Isso 
eliminaria a necessidade de um grande investimento, 
fazer outro aeroporto, que acabaria sendo um elefan-



18124 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

te branco porque nós não temos a capacidade diplo-
mática, capacidade de também alterar uma questão 
dessa natureza.

Deixo, então, aqui o pedido à Infraero. E até o 
empresário das comunicações, lá de Santana do Livra-
mento, Kamal Badra me argumentou que isso provo-
caria uma mudança e uma revolução muito grande na 
logística de transporte, porque seria muito mais barato 
para todos os empreendedores que ali trabalham ter 
esse benefício, que, aliás, não é nem um benefício. É 
dever do Estado propor uma redução dos gastos dessa 
cobrança, dessa tarifa de US$48 para uma viagem de 
Porto Alegre até praticamente Santana do Livramento. 
Claro, sem falar na necessidade de que as autoridades 
uruguaias, que sempre têm uma convivência muito boa 
com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, também redu-
zam as burocracias exigidas ali para que, quando um 
passageiro brasileiro descer no Aeroporto de Rivera, 
também seja considerado um passageiro fazendo um 
voo doméstico. Com isso, nós resolveríamos, a um só 
tempo, vários problemas para os dois lados, para uru-
guaios e para brasileiros.

E a Justiça, outro dia – também faço referência 
a isso –, já está sendo muito mais ágil na questão 
dos serviços médicos em relação a essa liberação 
para autorizar que médicos uruguaios, não havendo, 
na especialidade respectiva, médicos em Santana do 
Livramento, tem autorizado a Justiça Federal a pre-
sença deles, o exercício, para atender os pacientes 
que precisam desse atendimento e desse tratamento.

Então, esse Brasil real que costumamos ver e 
conhecer quando estamos visitando pessoalmente 
essas comunidades é o que trazemos de relato e de 
contribuição, para solicitar que o governo brasileiro, 
no caso a Infraero, o Ministério das Comunicações e 
a Anatel entrem em campo para quebrar essa barreira 
que impede uma boa comunicação entre as comuni-
dades que precisam. Trabalham tanto, mas não podem 
ser, digamos, obstruídas nesse processo, por conta de 
burocracia e por conta de um preço que estão pagan-
do muito alto por simplesmente quererem aumentar o 
progresso e o desenvolvimento.

Com essas medidas, não só em relação à tarifa 
aeroportuária, que é descabida, de US$48, para esse 
voo de Porto Alegre até Rivera, mas também em rela-
ção à telefonia móvel, que as concessionárias instalem 
as suas torres para melhorar as condições.

Eu queria, por fim – mas não menos importante 
–, dizer que os anistiados da Receita Federal é um 
tema também a que eu vou me dedicar, numa próxi-
ma oportunidade.

E, para Quaraí, a solicitação que me foi apresen-
tada em Quaraí é para que, na Semana Farroupilha, 

possa haver uma autorização transitória para que os 
animais, especialmente os cavalos que fazem as ca-
valgadas comemorativas da Data Farroupilha, o 20 de 
Setembro, possam transitar ali na fronteira. Apenas 
uma ponte separa Quaraí de Artigas. Eu falei hoje pela 
manhã com o Ministro Mendes Ribeiro Filho, Ministro 
da Agricultura, responsável pela questão sanitária, e 
ele já está examinando essa questão para saber da 
possibilidade do atendimento desse pleito que eu re-
cebi em Quaraí.

Isso o Ministro vai examinar à luz das possibilida-
des. E ele também, claro, como bom gaúcho, entende 
que a Data Farroupilha é uma data extremamente im-
portante para todos os gaúchos, especialmente quando 
também os uruguaios de Artigas festejam a data e há 
uma parceria solidária nessa celebração.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Cumprimento a Senadora Ana Amélia e a convido 
para presidir os trabalhos, para que eu possa fazer 
uso da palavra, já que sou o segundo orador inscrito.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) Com a palavra, o Senador Paulo Paim, orador 
inscrito desta tarde.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Ana Amélia, ontem foi 13 de maio. Foi também o Dia 
das Mães. E eu falei sobre o Dia das Mães na sexta. 
Hoje eu quero falar sobre o 13 de maio, data da dita 
Abolição da Escravatura. Por ter coincidido com o Dia 
das Mães, pouco se falou no País sobre essa data.

É uma data que, para mim, tem que ser lembra-
da sempre, até porque nós não queremos, não admi-
timos, não aceitamos escravidão, tortura, assassinato 
do nosso povo, seja negro, branco, índio, oriental. Não 
admitimos com ninguém. 

Por isso, Srª Presidente, eu começo, dizendo: so-
mos uma Nação de grande magnitude, que alcançou, 
sem dúvida, nos últimos tempos, reconhecimento mun-
dial. Mas nem todos sabem que nós somos a nação, 
fora da África, mais negra. Nossa história registra que 
40% dos africanos trazidos para as Américas como 
escravos chegaram ao Brasil em 1530. E eu acredito 
que o Brasil não pode, não deseja negar os fatos, nem 
fugir da sua história.

A história conta que os africanos foram arranca-
dos da sua terra, do convívio com sua família e jogados 
em porões dos chamados navios negreiros. Depois 
foram atirados em senzalas e submetidos a todo tipo 
de tortura, humilhação e assassinatos. Então, após 
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longos anos de sofrimento, chegou a noite de 13 de 
maio de 1888.

A abolição da escravatura foi muito esperada e, 
quando chegou, o momento foi de festa, foi de alegria. A 
palavra “liberdade” estava no ar e soava como anúncio 
de um novo momento, de uma boa vida para negros, 
brancos e índios. Mas as coisas não aconteceram as-
sim. Todos sabem que aquela abolição não pôs fim de 
fato à escravidão. Nós estamos vivendo, há 124 anos, 
a abolição da escravatura não conclusa, tanto que o 
Supremo Tribunal Federal somente agora, agora, nos 
últimos dias, aprovou a possibilidade de os negros te-
rem direito a cotas para chegarem a uma universida-
de. Passados 124 anos, nossa realidade mostra que a 
população negra continua sofrendo as consequências 
da escravidão. Vamos aos fatos.

Pesquisas conduzidas, nos últimos 25 anos, pelo 
Núcleo de Estudos de População (Nepo) da Unicamp 
apontam os seguintes números da chamada discri-
minação racial presente na sociedade brasileira, que 
determina diferentes padrões de atendimento e trata-
mento, por exemplo, de saúde, educação e segurança 
da população negra.

O risco de morte por desnutrição é, por exemplo, 
para o negro, 90% maior do que para aqueles que não 
são negros. Fonte: Ministério da Saúde. A chance de 
morrer por tuberculose entre adultos é 70% maior do 
que para aqueles que não são negros.

A Organização Mundial da Saúde recomenda, 
no mínimo, seis consultas de pré-natal. Pois bem. As 
estatísticas mostram que o índice de mulheres que 
passam por mais de seis consultas no pré-natal é de 
62% entre mães de nascidos vivos que não são ne-
gros e de apenas 37% entre as mulheres negras. Ou 
seja, 62% de mulheres que não são negras fazem os 
exames seis vezes, e as mulheres negras, 37%, pra-
ticamente a metade. 

A mortalidade de crianças negras até o quinto 
ano de vida é de 36 por mil, diminuindo para 28 por 
mil se tratar de crianças que não são negras.

A socióloga, demógrafa e professora Estela Ma-
ria Garcia Pinto da Cunha, coordenadora do Nepo, 
disse que:

Apesar do histórico de vulnerabilidade 
social em que viveram e vivem os negros des-
de a época da escravatura, estudos mostram 
que, mesmo controlando variáveis socioeco-
nômicas, como renda e educação, existe, na 
saúde, um diferencial [...] [se compararmos 
com aqueles que não são negros]. Há um 
efeito racial, [...] [profundo].

A socióloga Estela Maria frisou que a Política Na-
cional de Saúde Integral da População Negra, aprovada 
em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde, tem de 
ser cumprida, pois enumera os objetivos e estratégias 
em todo o sistema de saúde para se chegar, de fato, 
a uma política de igualdade de tratamento. Ela enfati-
zou que a política é uma resposta do Governo Fede-
ral às desigualdades em saúde da população negra e 
traz como marca o reconhecimento do racismo, das 
desigualdades etnicorraciais e do racismo institucio-
nal como determinantes sociais para as condições de 
saúde dos negros em nosso País. 

Todos sabem também, Sr. Presidente, que os ne-
gros continuam ocupando postos de menor destaque, 
recebendo salários menores do que aqueles que não 
são negros. Quando se trata da mulher negra, é pior 
ainda. As pesquisas mostram que, em média, o homem 
negro ganha 50% do salário do homem branco. Já a 
mulher negra ganha, em média, 50% do que ganha a 
mulher branca. Levando em conta que a mulher que 
não é negra ganha metade do que ganha o homem 
branco, imaginem o salário de uma mulher negra, que 
é a metade da metade da metade, para sobreviver. 
Como vemos, o preconceito não é só de raça e de cor, 
é também de gênero.

Passados 124 anos, a taxa de pobreza entre 
negros é bem, bem mais alta que entre aqueles que 
não são negros. A taxa de analfabetismo no Brasil tam-
bém é maior entre a população negra. Nesse caso, a 
diferença ultrapassa 50%. Dizia-me hoje de manhã o 
Senador Cristovam que o número de analfabetos no 
Brasil fica em torno de 14 milhões. Com certeza, em 
torno de 70% desses analfabetos são negros.

Mas, Senadores, vamos às notícias e às estatís-
ticas que foram publicadas, e teremos diante de nós 
todas as evidências de quanto é forte ainda, infeliz-
mente, o preconceito e a discriminação.

Por exemplo, nossos heróis negros: ou eles são 
desconhecidos, como aconteceu com os gênios da 
engenharia, os irmãos Rebouças, engenheiros, ou 
a cor de sua pele não é revelada, como é o caso de 
Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, Aleijadinho e 
tantos outros. Mas dei destaque aos engenheiros, os 
irmãos Rebouças.

É o caso também dos lanceiros negros, conside-
rados por Giuseppe Garibaldi os maiores guerreiros 
de todos os tempos. Giuseppe Garibaldi, herói da uni-
ficação italiana e grande internacionalista, que lutou 
ao lado dos Farrapos, disse que nunca viu um corpo 
militar lutar com tanta bravura como os destemidos 
guerreiros chamados lanceiros negros, que lutavam 
sem armas de fogo, mas de posse de uma lança um 
pouco maior do que aquelas chamadas comuns. Lem-
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bro aqui que nós, brasileiros, não sabemos sequer o 
nome dos lanceiros negros. Quando Garibaldi voltou 
para a Itália, levou um quadro no qual estavam os lan-
ceiros negros e contou sobre sua bravura, que luta-
vam com lanças e não com armas de fogo. Digam-me 
se alguém sabe o que aconteceu, quando terminou 
a Revolução dos Farrapos, com os bravos guerreiros 
chamados lanceiros negros.

A Revolta Farroupilha começa em 1835, e os far-
roupilhas prometiam dar liberdade aos escravos que 
batalhassem a seu favor. No final de 1844, já há nove 
anos em guerra, a província desgastada, a guerra pa-
recia perdida. Com o intuito de dar um fim ao conflito, 
na madrugada de 14 de novembro, foi dada a ordem, 
pelo poder imperial, para que tirassem as armas dos 
escravos, mas dos escravos negros. O argumento era 
o medo de que esses se rebelassem, exigindo o fim 
da escravidão. Assim, por volta das duas horas da ma-
drugada, as tropas imperiais, conforme diz a história, 
comandada por Caxias – comandada a longo prazo, 
porque ele mandou uma carta, que está publicada em 
inúmeros museus no Rio Grande –, entraram no campo 
de Porongos, e o corpo dos lanceiros negros, despro-
tegido, foi então dizimado. Os lanceiros foram assas-
sinados covardemente pelo poder imperial, porque o 
poder imperial entendia que, se cumprisse o acordo 
firmado entre os farrapos e os negros, nós estaríamos, 
segundo eles diziam, acendendo a chama da liberda-
de, e todos os negros teriam que ser libertados. Para 
não dar liberdade aos negros – isso ocorreu antes de 
13 de maio de 1888 –, eles resolveram matar os ne-
gros para que a liberdade não iluminasse os céus do 
nosso Brasil.

Srª Presidente, em meu livro Cumplicidade, es-
crevi uma poesia em homenagem aos lanceiros ne-
gros. Já li da tribuna, mas vou ler de novo hoje a poesia 
que eu escrevi:

Negros Lanceiros
Noite de Porongos
Noite da traição.
Lanceiros, sei a noite em que morreram
- 14 de novembro de 1844.
Não sei o dia em que nasceram.
Não sei os seus nomes.
Só sei que em tempo de guerra
Vocês foram covardemente
Assassinados,
Em nome da paz.
Somos todos lanceiros.
Queremos justiça.
Somos amantes da paz e da vida.
Lanceiros, guerreiros,
Baluartes da liberdade.

Lutaram e morreram sonhando com ela.
Negro lanceiro,
Mesmo quando tombava [ao som das armas de fogo
– e ele nem da lança estava de posse],
Dizia
Sou um lanceiro,
Sou negro,
[Quero] Liberdade, liberdade, liberdade...

Srª Presidente, trazendo à memória esses 124 
anos, eu não estou aqui dizendo que a Lei Áurea não 
foi importante. A Lei Áurea pode, sim, ser lembrada 
como processo de luta contra a escravidão, mesmo 
considerando que, na prática, muitos dos escravos já 
haviam conseguido a liberdade por seus próprios es-
forços, ou comprando a liberdade, ou pela decisão do 
próprio sistema econômico na época, já que não era 
mais interesse sustentar a escravidão.

Antes disso, o negro, com a violência do chicote, 
sofreu e, depois, foi marginalizado. Os resultados disso, 
obviamente, só poderiam ser a miséria, a tristeza e o 
preconceito. Ao negro não foi dado direito no momen-
to da abolição. Mesmo que tivesse dinheiro, ele não 
poderia comprar terra, ele não poderia estudar e tam-
bém não tinha o direito de exercer a mesma atividade 
daqueles que estavam chegando de outros países e 
que não eram negros.

Ontem foi “13 de maio”. Essa data sempre é um 
momento de reflexão sobre a exclusão da população 
negra aqui, no nosso País. Mais do que isso, é um dia 
para olharmos onde guardamos nosso preconceito.

Temos clareza dos objetivos presentes em cada 
ato praticado pelas autoridades a partir do momento em 
que decidiram colonizar o País numa visão europeia.

O fato de a escravidão ter sido oficializada trou-
xe sérias consequências para as relações sociais. A 
febre do preconceito agiu de forma dura, intransigente 
e se perpetuou, contaminando as possibilidades da 
emancipação política do povo negro, infelizmente, até 
os dias atuais. É só ver. Quantos negros temos no Se-
nado? Um, no universo de 81. Quantos negros temos 
na Câmara? Talvez 20, no universo de 513.

Sei que a verdade dói. É uma ferida em que mui-
tos não querem que se toque, inclusive negros. É uma 
ordem cruel, disfarçada de democracia racial, na qual 
somente uma parcela da população tem acesso ao sa-
ber. Todos sabemos que a educação é uma alavanca 
da ascensão social, econômica e política de uma Na-
ção. Por isso, queremos o direito à universidade para 
todos: negros, brancos, índios, pobres.

Aos negros de ontem e de hoje, o espaço restri-
to na educação reflete a intenção de deixar as coisas 
mais ou menos como estão, como que dizendo que 
o lugar do negro é lá mesmo na favela, não nas uni-
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versidades. Negro sem ocupar espaço de visibilidade, 
inclusive nos três Poderes. Por que não lembrar? Onde 
estão os negros no Executivo, no Legislativo e no Ju-
diciário? Raras exceções. Na área privada, quantos 
negros são diretores no banco? Um ou outro, se exis-
tirem. Nas Forças Armadas, um ou outro. Na reitoria 
das universidades, um ou outro. Das estatais mesmo, 
como diretor, um ou outro.

Aí muitos me perguntam: é preciso mesmo, Paim, 
as ações afirmativas? Claro que sim. Na década de 
50, 60, nos Estados Unidos, eles tiveram as ações afir-
mativas, e somente agora nós estamos aplicando. E 
não esqueçam que Barack Obama e Michelle Obama 
passaram pelas ações afirmativas.

O sistema de cotas é um exemplo de política 
afirmativa que visa corrigir as distorções existentes e 
tem avançado nesse sentido.

Srª Presidenta, nas instituições públicas de en-
sino superior que adotaram políticas de ações afir-
mativas e nas particulares, com o ProUni – Programa 
Universidade para Todos, que possui vagas para este 
setor da sociedade: negros, brancos e índios pobres, 
estamos avançando.

Às vezes, muitos me perguntam: Mas o jovem 
branco aceita bem a participação do negro que entra 
pela política de cotas? Aceita. O nosso jovem, a nossa 
criança, não tem a maldade do racismo. Eles aceitam e 
entendem, porque os nossos jovens, em sua rebeldia, 
querem justiça e acham que todos têm que ter acesso 
à universidade.

A missão do Estado é corrigir as desigualdades 
históricas praticadas contra negros, mulheres, indíge-
nas, idosos, pessoas com deficiência. Não podemos 
perpetuar as práticas de exclusão e descriminação que 
existiram durante séculos em nosso País.

Volto a citar o belíssimo voto do Ministro Relator 
Ricardo Lewandowski, quando da discussão das co-
tas no Supremo Tribunal Federal. Naquele dia, disse e 
repito hoje que o voto do Ministro Relator será conta-
do e cantado em verso e prosa nos cinco continentes 
do mundo, como um exemplo de combate a qualquer 
tipo de preconceito. 

Cumprimento, mais uma vez, neste dia que lem-
bra o 13 de maio, o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Ministro Carlos Ayres Britto, que, na primeira 
sessão sob sua presidência, colocou em votação o 
sistema de cotas. No outro dia, foi Relator e também 
se posicionou, dizendo ser constitucional o ProUni.

Uma semana depois, também uma ação vinda 
do Rio Grande do Sul,teve, do mesmo Ministro Ayres 
Britto, posicionamento favorável ao dizer ser constitu-
cional a política de cotas.

Srª Presidenta, as medidas afirmativas são tem-
porárias, sei e assim as defendo, são transitórias, mas 
enquanto a diferença entre os negros e aqueles que 
não o são for tão grande como é hoje, temos, sim, que 
manter políticas afirmativas.

Todo mundo sabe, por exemplo, que os negros 
libertos em 1888 não tiveram – repito aqui – direito à 
terra, a serem tidos como trabalhadores formais e não 
tinham direito a estudar. Mas uma pergunta feita aqui 
no Brasil – e não por mim – , mas por um presidente 
de um país africano, um famoso presidente que aqui 
esteve e foi a uma exposição como a Expointer do Rio 
Grande do Sul, Senadora Ana Amélia, e, chegando lá, 
viu que não havia um expositor negro. Aí ele perguntou 
onde é que estavam os negros. Ele foi ver e visitou di-
versas exposições no Brasil e, em todos os Estados que 
ele foi, lá estava o negro cuidando da vaca, do boi, do 
cavalo, da ovelha e não tinha nenhum como expositor. 
Ele perguntou: “Mas não existe um negro fazendeiro no 
Brasil?” Diz-se que ninguém respondeu. Eu respondo. 
Eu, pelo menos, não conheço um grande fazendeiro 
negro. Eu não conheço. Pode até existir, mas não co-
nheço um, em um País com cerca de 200 milhões de 
habitantes. Eu não conheço.

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E por que 

não existe? Porque as terras foram sendo doadas de 
pai para filho. E para quem? Para aqueles que não 
eram negros e que não eram escravos. 

Vocês acham que grandes extensões de terra al-
guém comprou na época? Recebeu a terra. Só que ao 
negro, além de não receber do Estado, ele não podia 
comprar. Por isso que praticamente não existe.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou pas-
sar a palavra a V. Exª, Senador Suplicy. Sei da tole-
rância da Senadora Ana Amélia, porque ontem foi 13 
de maio, data da Abolição. Até o Senador Cristovam 
disse que estaria aqui para aprofundar mais esse de-
bate. Nós temos 5.000 comunidades quilombolas no 
Brasil. Sabe quantos tem direito à titularidade da terra, 
que, pela Constituição, seria deles? Não chega a 200. 
Pequenas terras.

Por isso, Presidente Ana Amélia, Senador Suplicy 
– que está aguardando o aparte, eu tenho muita espe-
rança que o Supremo Tribunal Federal, apesar do voto 
do Relator, que deu o voto e se aposentou – devia ter 
ficado lá para defender a sua posição. Não vou citar o 
nome dele aqui. Ele deu o voto contra os quilombolas e 
no outro dia foi embora, como que com vergonha pelo 
voto dado. Saiu do Supremo Tribunal e se aposentou. 
Aposentou-se, sumiu. Então, eu espero que o Supre-
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mo Tribunal Federal reverta esse dado contra o decreto 
do Presidente Lula, que simplesmente diz que deverá 
o Estado trabalhar para regulamentar a terra dos qui-
lombolas e que comprove que é direito deles. Quem 
comprovar que a terra é dele seria regulamentado por 
esse decreto. É o que manda a Constituição no seu 
art. 68, das Disposições Constitucionais Transitórias.

Então, o Presidente Lula baixou um decreto: que 
se cumpra a Constituição. Mas o Ministro Relator, que 
no outro dia foi para casa, que devia ter ficado lá para 
sustentar seu voto, simplesmente disse que não, que 
ele não reconhecia o decreto do Presidente Lula e que 
entendia que era inconstitucional.

Srª Presidente, antes de conceder um rápido 
aparte ao Senador Suplicy, eu quero dizer que estou 
encaminhando à Casa um projeto de lei que garante 
que nas escolas, nas escolas militares, seja da Polícia 
Militar, seja do Exército, seja da Marinha, nós temos 
que ter uma cadeira específica para o combate ao ra-
cismo, ao preconceito. É isso que diz o projeto, porque, 
infelizmente, nós sabemos muito bem que toda a vez 
que o negro entra numa área de conflito, em que está 
sendo procurado alguém por ser ladrão ou coisa pa-
recida, o alvo principal é o negro. E a gente não quer 
que o poder das Forças Armadas brasileiras, e quando 
digo isso é a polícia, veja sempre o negro como o alvo 
que cometeu algum tipo de delito.

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Paulo Paim, meus cumprimentos pela 
reflexão que faz a respeito do 13 de Maio, da abolição 
da escravidão no Brasil. V. Exª falava de possibilidade 
de poucos fazendeiros, mas falou também dos quilom-
bos. Na semana passada tive a oportunidade de visitar 
um quilombo junto a Praia da Fazenda, em Ubatuba, 
onde ali o negro Zé Pedro, de 73 anos, é como um lí-
der, e pude perceber que ali as coisas funcionam sob 
a forma de cooperativa e é muito interessante. Eles ali 
produzem os mais diversos tipos de produtos, inclusive 
se preocupam com a questão da pesca. Mas ali está 
um exemplo de como é importante a formação dos 
quilombos, que dão a possibilidade de os negros hoje 
terem o acesso ao direito de cultivar, de desenvolver 
a propriedade na terra, inclusive na forma tradicional 
dos quilombos, muitas vezes em forma de cooperati-
va. E gostaria de aqui lhe dar uma boa nova, não sei 
se tomou conhecimento. No próximo dia 28 estará no 
Brasil o Prêmio Nobel da Paz, o Arcebispo Desmond 
Tutu, que foi convidado para o V Congresso Brasilei-
ro de Comunicações. E tenho convicção de que ele 
nos brindará como se apontara o caminho – na sua 
linguagem – para o mais alto padrão, as estradas que 
são caracterizadas pelos anseios de solidariedade, de 

justiça, de maior igualdade para todos. E certamente, o 
Arcebispo Desmond Tutu dará uma extraordinária con-
tribuição aqui no Brasil para a causa que V. Exª, aqui no 
Senado, tão bem tem defendido. Meus cumprimentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy.

Senadora Ana Amélia, estou encerrando, mas te-
nho sido muito tolerante com todos os Senadores. Eu 
confesso que fico um pouco triste, porque, em pleno 
dia após o 13 de Maio eu não posso falar cinco minu-
tos a mais sobre a situação do negro no Brasil. E não 
é por causa de V. Exª. Sinto que há uma certa pressão, 
e isso me deixa um pouco chateado, mas nós negros 
estamos acostumados. Sempre dou quase trinta minu-
tos para cada um. E se eu falar dois minutos a mais... 
mas tudo bem, eu voltarei, voltarei à tribuna outras 
vezes e falarei desse projeto que estou apresentando, 
com todo o respeito que tenho pelas Forças Armadas.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre o 13 de Maio e a Lei Áurea.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós somos 

uma Nação de grande magnitude que alcançou um 
crescimento reconhecido mundialmente.

E talvez alguns não saibam, mas nós somos tam-
bém a maior nação negra fora da África. 

Nossa história registra que 40% dos africanos 
trazidos para as Américas como escravos, chegaram 
ao Brasil em 1530 e eu acredito que o Brasil não pode 
e não deseja fugir de sua história. 

E a história conta que os africanos foram arran-
cados de sua terra, do convívio com suas famílias e 
jogados em porões de navios negreiros.

Depois foram atirados em senzalas e submetidos 
as mais diversas torturas e humilhações. 

E então, após longos anos de sofrimento, chegou 
o dia 13 de maio de 1888.

A Abolição da Escravatura foi muito esperada 
e quando ela chegou, o momento era de êxtase e a 
liberdade tão desejada soava como o prenúncio de 
uma nova vida.

Mas as coisas não aconteceram do modo espera-
do. Todos sabem que aquela Abolição não pôs fim, de 
fato, a escravidão. Nós estamos vivendo há 124 anos 
a Abolição da Escravatura não conclusa.

E porque nós a chamamos assim? 
Porque passados 124 anos nossa realidade mos-

tra que a população negra continua sofrendo as con-
sequências da escravidão. Basta citar:
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Pesquisas conduzidas nos últimos 25 anos pelo 
Núcleo de Estudos de População (Nepo) da Unicamp 
apontam que a discriminação racial presente na socie-
dade determina diferentes padrões de atendimento e 
tratamento de saúde para a população negra no país. 

O risco de morte por desnutrição é, por exemplo, 
90% maior entre crianças negras do que entre brancas 
(Ministério da Saúde, 2005). 

A chance de morrer por tuberculose, entre adul-
tos, é 70% maior nesta mesma comparação. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reco-
menda no mínimo seis consultas de pré-natal.

Pois bem, as estatísticas mostraram que o índice 
de mulheres que passam por mais de seis consultas 
no pré-natal é de 62% entre mães de nascidos vivos 
brancos e de apenas 37% entre mães de nascidos 
vivos negros. 

A mortalidade de crianças negras até 5 anos de 
vida é de 36 por mil, diminuindo para 28 por mil ao se 
tratar de crianças brancas (IBGE, 2006).

A socióloga, demógrafa e professora Estela Ma-
ria Garcia Pinto da Cunha, coordenadora do Nepo, 
disse que:

“Apesar do histórico de vulnerabilidade 
social em que viveram e vivem os negros, des-
de a época da escravatura, estudos mostram 
que mesmo controlando variáveis socioeco-
nômicas, como renda e educação, existe, na 
saúde, um diferencial quando os comparamos 
aos brancos. Há um efeito racial, sim”

A socióloga Estela Maria frisou que a Política Na-
cional de Saúde Integral da População Negra, aprovada 
em 2006 pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), tem 
que ser cumprida, pois enumera os objetivos e estra-
tégias em todo o sistema de saúde para se chegar a 
uma igualdade racial.

Ela enfatizou que a política é uma resposta do 
governo federal às desigualdades em saúde da popu-
lação negra e traz como marca o reconhecimento do 
racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racis-
mo institucional como determinantes sociais para as 
condições de saúde dos negros no país. 

Todos sabem também, Senhor Presidente, que os 
negros continuam ocupando postos de menor destaque 
e recebendo salários menores do que os brancos. E, 
quando se trata das mulheres negras, a coisa piora. 

As pesquisas mostram que o homem branco ga-
nha 50% a mais que o homem negro. Já a mulher ne-
gra ganha em média, também, cerca de 50 por cento 
do que ganha a mulher branca. 

Levando em conta que a mulher branca ganha a 
metade do que ganha o homem branco, imaginem o 

salário de uma mulher negra. Como vemos o precon-
ceito é por cor e por gênero.

Passados 124 anos a taxa de pobreza entre ne-
gros é bem mais alta que entre brancos. 

A taxa de analfabetismo no Brasil também é maior 
entre a população negra. Nesse caso a diferença ul-
trapassa a cinqüenta por cento.

Srªs e Srs. Senadores, basta vermos as notícias 
ou acompanharmos as estatísticas e teremos diante 
de nós todas as evidências do preconceito e da dis-
criminação.

Vejamos, por exemplo, nossos heróis negros. 
Ou eles são desconhecidos, como acontece com os 
gênios da engenharia, os irmãos Rebouças, ou a cor 
da sua pele não é revelada, caso de Machado de As-
sis, Chiquinha Gonzaga, Aleijadinho e tantos outros. 

É o caso também dos lanceiros negros, conside-
rados por Giusepe Garibaldi, os maiores guerreiros de 
todos os tempos. 

Giuseppe Garibaldi, herói da unificação italiana e 
grande internacionalista que lutou ao lado dos farrapos, 
chegou a dizer que nunca viu um corpo militar lutar com 
tanta bravura como os destemidos guerreiros negros.

E nós, brasileiros, não sabemos sequer os seus 
nomes!!!

Quando Garibaldi voltou para a Itália, levou um 
grande quadro no qual estavam os lanceiros negros 
e contou sobre sua bravura, contou que lutavam com 
lanças longas e não com armas de fogo.

E, me digam, o que aconteceu com esses bra-
vos guerreiros?

A Revolta Farroupilha começou em 1835 e os 
farroupilhas prometiam dar liberdade aos escravos 
que batalhassem a seu favor. 

Ao final de 1844, já há 9 anos em conflito, a pro-
víncia estava desgastada, a guerra parecia perdida.

Com o intuito de dar um fim ao conflito, na ma-
drugada de 14 de novembro foi dada a ordem para 
tirar todas as armas dos escravos.

O argumento era o medo de que estes se rebe-
lassem exigindo o fim da escravidão. Assim, por volta 
das 2 horas da manhã, as tropas imperiais entraram 
nos campos de Porongos e o Corpo de Lanceiros Ne-
gros, desarmado, desprotegido, foi dizimado. 

Os lanceiros foram assassinados covardemente 
pelo poder imperial, pois eles entendiam que se liber-
tassem os lanceiros negros gaúchos teriam que dar a 
liberdade para todos os negros no Brasil. 

Em meu livro “Cumplicidade” incluí uma poesia 
que fiz em homenagem aos Negros Lanceiros:

Noite de Porongos
Noite da traição.
Lanceiros, sei a noite em que morreram



18130 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

– 14 de novembro de 1844.
Não sei o dia em que nasceram.
Não sei os seus nomes.
Só sei que em tempo de guerra
Vocês foram covardemente
Assassinados, 
Em nome da paz.
Somos todos lanceiros.
Queremos justiça.
Somos amantes da paz e da vida.
Lanceiros, guerreiros,
Baluartes da liberdade.
Lutaram e morreram sonhando com ela.
Negro lanceiro,
Mesmo quando tombou,
Dizia
Sou um lanceiro,
Sou negro, sou
Liberdade, liberdade, liberdade...

Sr. Presidente, trazendo à memória esses 124 
anos eu não estou dizendo que a Lei Áurea não teve 
seu significado.

A Lei Áurea pode, sim, ser lembrada como pro-
cesso da luta contra a escravidão, mesmo conside-
rando que, na prática, muitos dos escravos já haviam 
conseguido liberdade por seus próprios esforços ou 
pela decisão do sistema econômico, que não tinha 
mais interesse de sustentar a escravidão. 

Antes o negro sofreu com a violência do chicote, 
depois, com a marginalização. Os resultados disso fo-
ram a miséria, a tristeza e o preconceito. 

Ontem foi “13 de maio”. Essa data sempre é um 
momento de reflexão sobre a exclusão da população 
negra brasileira. 

Mais do que isso, é um dia para olharmos onde 
guardamos nosso preconceito. 

Temos clareza dos objetivos presentes em cada 
ato praticado pelas autoridades a partir da colonização 
europeia no Brasil. 

O fato de a escravidão ter sido oficializada trouxe 
sérias consequências para as relações sociais. 

A febre do preconceito agiu de forma dura, in-
transigente e se perpetuou, contaminando as possibi-
lidades de emancipação política do nosso povo negro 
até os dias atuais.

Há uma ordem cruel, disfarçada de democra-
cia, na qual somente uma parcela da população tem 
acesso ao saber. 

Todos sabemos que a educação é uma alavanca 
de ascensão social, econômica e política de uma Nação. 

Aos negros de ontem e de hoje o espaço restrito 
na educação reflete a intenção de deixar a ordem das 
coisas como está – negros nas favelas.

Negros sem ocupar espaços de visibilidade em 
qualquer um dos Três Poderes da República, na área 
privada, nas Forças Armadas, na reitoria das univer-
sidades, nas diretorias dos bancos, das estatais etc.

E aí muitos perguntam por que precisamos de 
políticas afirmativas? Por que precisamos das cotas, 
por exemplo?

O sistema de cotas é um exemplo de política 
afirmativa que visa corrigir as distorções existentes e 
tem conseguido isso. 

Nas instituições públicas de ensino superior que 
adotaram políticas de ações afirmativas e nas particu-
lares que adotam o Prouni – Programa Universidade 
para Todos, que possui reserva de vagas para negros 
e indígenas, o desempenho acadêmico dos beneficia-
dos tem sido igual ou superior ao dos que entram pelo 
sistema tradicional.

Às vezes as pessoas me perguntam se a convi-
vência entre uns e outros é harmônica e eu afirmo: é, 
sim. A maioria dos estudantes entende as cotas como 
um Direito! 

Srªs e Srs. Senadores, a missão do Estado é 
corrigir as desigualdades históricas praticadas contra 
negros, mulheres, indígenas, idosos e pessoas com 
deficiência. 

Não podemos perpetuar as práticas de exclusão 
e de discriminação institucionalizadas no Brasil. 

Vou citar novamente o belíssimo voto do ministro-
-relator, Ricardo Lewandowski, na discussão das co-
tas étnico-raciais nas universidades, que foi iniciada 
em 25 de abril.

Repito que esse voto será parâmetro no combate 
aos preconceitos nos cinco continentes e que espero 
que o Congresso Nacional faça o mesmo.

Também repito que foi louvável a atitude do pre-
sidente do STF, Ministro Carlos Ayres Brito, ao colocar 
em votação, na primeira sessão sob sua presidência, 
a questão das cotas e posicionar-se em favor delas. 
Citamos também o belo voto que ele deu a favor do 
Prouni, como relator, onde fomos vitoriosos.

Pois bem, Sr. Presidente, uma semana depois de 
aprovar por unanimidade as cotas raciais em universi-
dades públicas, o Supremo Tribunal Federal considerou 
válido o programa Universidade Para Todos. 

A questão julgada desta vez foi a constituciona-
lidade do sistema de reserva de vagas adotado pelo 
Governo Federal nas instituições particulares de En-
sino Superior, o Prouni.

O julgamento teve início em 2008. O relator na 
época era o ministro Ayres Britto e, com toda coerên-
cia, ele defendeu o Prouni afirmando que o programa 
é constitucional, porque garante um direito básico que 
é o acesso à educação.
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Ao todo, 1.319 instituições de Ensino Superior 
em todo o país aderiram ao Prouni. Desde o início do 
programa, em 2005, mais de um milhão de bolsas já 
foram concedidas.

Sr. Presidente, as medidas afirmativas são tem-
porárias e transitórias, acreditamos que as gerações 
futuras serão recompensadas ao ver efetivamente a 
brasilidade negra, indígena, branca e oriental estam-
pada de maneira proporcional em todos os setores da 
nossa sociedade.

A população negra espera há 124 anos pela 
igualdade de oportunidades.

Todo mundo sabe, por exemplo, que os negros 
libertos em 1888 não tiveram direito às terras, foram 
substituídos pelos imigrantes como mão-de-obra, fi-
cando marginalizados. Eles também foram proibidos de 
estudar. O resultado disso está presente na realidade 
atual: quantos grandes fazendeiros negros nós temos 
hoje no país? Eu não conheço nenhum.

Os quilombolas aguardam até hoje pela demar-
cação de suas terras. Muitos negros arriscaram suas 
vidas para fugir da escravidão e foram viver em comu-
nidades isoladas, os conhecidos quilombos. 

Lá eles podiam viver da forma que viviam na 
África. Podiam praticar sua cultura, podiam ter suas 
crenças.

Como eu disse há poucos dias, o Judiciário recen-
temente iniciou debate sobre a demarcação de terras 
quilombolas, em que o relator deu parecer contrário ao 
Decreto do Presidente Lula que garantia a demarcação.

O debate jurídico sobre o Decreto se deu no STF, 
porque o Congresso Nacional suprimiu do Estatuto da 
Igualdade Racial, de minha autoria, o artigo que regu-
lamentava esse direito.

O julgamento não chegou ao final. Só temos o 
voto do relator contra o Decreto, mas a Ministra Rosa 
Weber pediu vistas. 

Eu continuo otimista com a reversão do placar do 
julgamento no Supremo Tribunal Federal, por tratar-se 
de um direito Constitucional, assegurado no Art. 68 das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Eu gostaria de pontuar, Senhor Presidente, que 
o Brasil é uma das principais economias do mundo e 
um dos países que melhor resistiu aos efeitos da cri-
se internacional.

Nós temos conseguido reduzir as taxas de anal-
fabetismo, pobreza, desnutrição infantil e aumentado 
a quantidade de anos de estudos de nossa gente.

Mas, isso não pode fechar nossos olhos para as 
fortes desigualdades de gênero, raça e etnia que ainda 
marcam o nosso Brasil. 

Eu procuro pautar em minhas falas também, a 
questão da concentração de renda, porque vejo nela 
uma tremenda injustiça social.

Ela afeta a todos. No entanto, também nesse 
ponto, a desigualdade entre brancos e negros fica 
bem demarcada.

De acordo com os dados do IBGE (2009), cer-
ca de 70% da população considerada pobre é negra, 
enquanto entre os 10% mais ricos, apenas 24% são 
negros. 

Enfim, a verdade é que precisamos de políticas 
afirmativas. 

Em reportagem recente do Programa das Nações 
Unidas Para o Desenvolvimento – Brasil, a chamada 
foi: Políticas públicas são fundamentais para redução 
da desigualdade racial, diz ONU. 

A Organização das Nações Unidas no Brasil re-
afirmou seu apoio ao Estado brasileiro e à sociedade 
civil na aceleração do processo de desenvolvimento 
nacional. 

Em particular, a adoção de políticas que possibili-
tem a maior integração de grupos, cujas oportunidades 
do exercício pleno de direitos têm sido historicamente 
restringidas, como as populações de afrodescenden-
tes, indígenas, mulheres e pessoas com deficiências.

O Estatuto da Igualdade Racial, Lei de nossa au-
toria, é um instrumento de combate à discriminação 
racial e as desigualdades raciais.

Há poucos dias o Centro de Estudos das Rela-
ções de Trabalho e Desigualdades- CEERT promoveu 
o lançamento do material voltado ao Estatuto da Igual-
dade Racial, “Nova Estatura para o Brasil” em parceria 
com a SEPPIR e o Instituto Feira Preta.

Para enriquecer o lançamento da Cartilha foi feita 
uma Roda de Conversa para refletir sobre o tema: “Di-
reitos passados a limpo – Estatuto da Igualdade Racial”

Essa Cartilha foi criada para auxiliar a população 
a compreender melhor a Lei, mediante uma espécie 
de tradução desse instrumento jurídico em um texto 
mais curto e com uma linguagem de fácil compreensão.

Consta na Cartilha que, por certo, nada substitui 
a leitura da íntegra da Lei 12.288/2010. Mas que tam-
bém é verdade que a força de uma lei depende em 
grande medida de que as pessoas a conheçam e sai-
bam utilizá-la em defesa dos seus direitos e interesses.

Para finalizar, Srªs e Srs. Senadores, relembro 
que esse material, voltado ao Estatuto da Igualdade 
Racial é: uma “Nova Estatura para o Brasil”.

Faço questão de ler trecho da apresentação da 
cartilha, assinada pelo Prof. Dr. Hédio Silva Jr.:

“Estatura significa magnitude, grandiosidade, 
importância, relevo.
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A combinação dos dois substantivos que com-
põem o título – estatuto e estatura – sintetiza um com-
promisso que todos, sociedade e governos, devemos 
assumir: a promoção da igualdade racial como exigência 
básica para que nosso país tenha uma nova estatura.

Oxalá esta cartilha contribua para que, no pra-
zo mais curto possível, o estatuto se transforme em 
estatura”.

Meus caros Senadores e Senadoras, meus ami-
gos que acompanham esta sessão,

É assim que, aos poucos, com muita firmeza, 
determinação e amor nós estamos construindo e ca-
minhando para a abolição.

É assim que negros, brancos, índios, orientais 
estão somando forças para que a verdadeira Aboli-
ção aconteça.

E foi também, imbuído desse sentimento, que eu 
apresentei projeto de Lei do Senado que inclui a dis-
ciplina Direito e Relações Étnicas nos cursos de gra-
duação em Direito, de formação de oficiais e soldados 
da Polícia Militar, delegados de polícia e agentes, de 
delegados de polícia e agentes da Polícia Civil e de 
oficiais e soldados das Forças Armadas Brasileiras. 

Sua justificativa diz: “Não haverá democracia no 
Brasil sem a disseminação da justiça e da equidade 
para todos os cidadãos, a despeito de suas diferenças 
e particularismos”.

No que tange às seculares desigualdades socioe-
conômicas, neste Brasil que foi o último país do mundo 
a desacorrentar seus escravos, no tardio ano de 1888, 
cumpre relembrar que, em todos os indicadores, con-
forme mensuração de instituições respeitáveis, como 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), as 
diferenças de renda e de escolaridade entre os gêne-
ros masculino e feminino, em desfavor das mulheres, 
sobrepõem-se as diferenças entre raças, em indisfar-
çável prejuízo dos afrodescendentes.

Vinte anos após a promulgação da Constituição 
da República, resta claro que o nosso maior desafio, 
no século XXI, jaz na construção de um ambiente pós-
-racial no País, que efetivamente acabe de vez com o 
racismo, atualmente velado, porém renitente na cons-
ciência nacional.

O reconhecimento do problema racial foi nosso 
primeiro passo acertado, ante o caráter peremptório 
dos indicadores sociais, que reconfirmam o brilhante 
insight do compositor Marcelo Yuka, ao afirmar, em bela 
letra de música, que “todo camburão tem um pouco 
de navio negreiro”.

A despeito da legislação antirracismo no Brasil, 
bem sabemos que é ínfimo o total de processos judi-
ciais que chegam a bom termo nos tribunais brasilei-

ros, com condenações efetivas dos perpetradores de 
barbarismos, manifestações, atos e práticas racistas.

A Constituição Federal, indubitavelmente avan-
çada no combate ao racismo – tanto no plano exter-
no, quando explicita, no art. 4º, inciso VIII, o objetivo 
primordial da República de repudiar o terrorismo e o 
racismo, nas suas relações internacionais; quanto no 
plano interno, ao definir, no art. 5º, inciso XLII, a práti-
ca do racismo como crime inafiançável, imprescritível 
e sujeito à pena de reclusão – dificilmente encontra 
concretude na vida real, no “mundo fático”, conforme 
a expressão usual entre os juristas.

Raríssimos, minguados, quase inexistentes são 
os casos de condenação levada a termo de crimes de 
racismo no Brasil, a despeito da notória e reiterada 
ocorrência de tais práticas, e da norma jurídica impo-
sitiva de combate ao racismo, a partir do comando da 
própria Lei Maior. E a que se deve esse descompasso, 
senão à relativa permissividade social no que tange à 
discriminação de negros e índios?

E como combater a inércia e omissão da paqui-
dérmica máquina judiciária, senão pela infusão, nas 
consciências e nas almas dos futuros operadores do 
Direito e da Segurança Pública, daquilo que, miseravel-
mente, se convalida em letra morta na legislação pátria?

Por esse motivo, optamos por oferecer ao Parla-
mento a ideia de disseminar, nos cursos de direito e 
nas academias das forças da ordem, a principiologia 
teórica e humanista que garante a todo ser humano 
tratamento equânime da lei por sua condição intrínse-
ca de ser humano, igual em dignidade a todo e qual-
quer dos seus congêneres, e dotado de direitos e de 
obrigações válidas erga omnes perante a sociedade 
e o Estado.

O conhecimento prudencial que o acúmulo dos 
anos nos propicia empresta foros de axioma à viva 
impressão de que somente a educação poderá nos 
salvar, sobretudo a educação para a cidadania.

Aproveitamos o ensejo para dividir o mérito da 
iniciativa com o cidadão Almiro de Sena Soares Filho, 
Promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia, 
que nos encaminhou a bem refletida sugestão que re-
dundou no presente projeto, a partir de sua experiência 
na Promotoria de Combate ao Racismo e Intolerância 
Religiosa no Estado em que vive e trabalha.

O Brasil que teremos é o Brasil que prefiguramos 
em nossos sonhos, e não há cidadão de bem que não 
vislumbre país melhor a partir da mitigação e, preferen-
cialmente, da completa neutralização do racismo e da 
discriminação injusta, de qualquer natureza.

Nesse dia feliz, não será o camburão a imagem 
repaginada do navio negreiro, exatamente porque no 
seu interior não discriminatório caberá tanto o afro-
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-brasileiro à margem da lei quanto o racista – tam-
bém ele um criminoso –, o falsificador de remédios, o 
praticante da pedofilia, o macho ignóbil que perpetra 
violência física contra a companheira, o fraudador de 
concursos públicos e – por que não dizê-lo? – todo o 
séquito de ladrões do erário.

O grupo de maus brasileiros, no entanto, será 
cada vez menor, na medida em que a educação pro-
piciar intensas luzes para a nova sociedade – livre, 
porque justa e solidária – que haveremos de construir.

Esperamos, nesses termos, contar com o apoio 
dos nobres Senadores para a aprovação deste projeto.

Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Senador Paim, os outros oradores inscritos tiveram 
seis minutos adicionais, mas, como disse V. Exª, esse 
tema merece ser abordado durante toda essa sema-
na. É uma questão que V. Exª, com muito zelo e mui-
ta propriedade, aborda e defende. Parabéns a V. Exª.

Receba, em nome da Mesa, a solidariedade in-
tegral pela manifestação, que é um dever de todos os 
brasileiros.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª Pre-
sidente, antes de tudo queria cumprimentar o Senador 
Paim por conta de trazer um tema que deveria ser objeto 
de um debate intenso, não só aqui no plenário, como 
em todas as comissões, como ele mesmo promoveu.

Penso que o Brasil ainda tem muitas chagas em 
decorrência dessa história triste, como bem ele colo-
cou, de uma parcela importante do nosso povo, e da 
maneira cruel, dura, difícil que foi utilizada para que 
a base da cultura brasileira tivesse os nossos irmãos 
negros, que são um orgulho nacional. Mas ainda te-
mos uma dívida enorme para que este País possa ser 
de fato um país igual. E o Senador Paim é uma voz, e 
traz essa voz sempre com atitudes muito concretas e 
objetivas para fazer com que o Brasil seja mais justo, 
seja mais igual.

Eu penso que o 13 de Maio também pode ser 
vinculado a um tema que estou trazendo daqui a pou-
co, que é o Dia das Mães. Nesse período, todos nós 
procuramos – quem ainda tem o privilégio da convi-
vência com a mãe, como é o meu caso – ficar perto, 
tomar alguma atitude para demonstrar e devolver o 
muito que recebemos ao longo de nossas vidas de 
nossas mães. E assim eu fiz indo ao Acre neste fim 
de semana, junto com Tião, com minha irmã Silvia, 
com os sobrinhos; todos estávamos lá e conseguimos 
passar esse domingo juntos.

E como mãe lembra cuidado, lembra amor, lembra 
fraternidade, há um vínculo direto com o 13 de Maio, 
que é uma data que nós não devemos esquecer nunca, 
sob pena de apagar algo que tem que estar presente 
nas nossas memórias, para que sirva de lição para o 
presente e para o futuro.

É parte de um passado triste do nosso País, de 
um continente inteiro, que, aliás, é o continente que, 
segundo algumas teorias, deu origem à raça humana. 
E é o continente que mais sofre, que é mais penali-
zado, e onde temos os exemplos mais duros de desi-
gualdade, de fome, de miséria, como uma espécie de 
desafio permanente.

Contudo, Sr. Presidente, além de cumprimentar 
V. Exª, eu queria, rapidamente, ainda porque daqui a 
pouco pretendo estar no Palácio do Planalto, cumpri-
mentando a Presidente Dilma, na companhia do Pre-
feito Raimundo Angelim, que está aqui em Brasília, 
Prefeito da capital do Acre, Rio Branco, antes de mais 
nada, daqui da tribuna do Senado agradecer o Dr. Ju-
dson Valentim e, por intermédio dele, cumprimentar 
e agradecer todos os funcionários da Embrapa/Acre, 
os técnicos, cientistas, homens e mulheres que muito 
nos orgulham, uma nova geração de cientistas que, 
pelo trabalho da Embrapa/Acre, ajudam-nos a fazer 
do Acre um Estado referência no Brasil.

Esse trabalho já completa quase quatro décadas. 
São 39 anos da Embrapa/Acre. Do corpo técnico e cien-
tifico, mais da metade é do Acre; a outra metade é de 
pessoas de todas as partes do Brasil e que escolhe-
ram o Acre para poder dar a sua contribuição. E tive o 
privilégio de, na sexta-feira, acompanhado de pessoas 
que me ajudam no gabinete do Acre, de passar uma 
manhã inteira ouvindo, aprendendo e discutindo os 
temas do desenvolvimento sustentável no Acre, como 
melhorar a produção, como melhorar a produtividade, 
como cuidarmos mais da nossa floresta, como estabe-
lecermos um padrão mais eficiente de produção nas 
áreas já antropizadas, ou seja, já desmatadas, como 
estabelecer um padrão melhor e sustentável na cria-
ção acreana. Isso, a partir de um debate rico, intenso, 
onde tivemos pesquisadores apresentando todos os 
avanços e os desafios que o setor da pecuária do Acre 
vive na busca de uma atividade sustentável, tanto de 
corte, como de leite. E também todo o setor vinculado 
à atividade produtiva, de modo geral, em uma parce-
ria com o Governo do Estado, liderado pelo Governa-
dor Tião Viana, bem como o segmento florestal, que 
é um grande desafio para o Acre, para a Amazônia e 
para o Brasil.

O Brasil tem uma dívida enorme com o segmento 
florestal, precisa rapidamente estabelecer uma prio-
ridade para o setor florestal brasileiro, especialmente 
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no que diz respeito a uma governança para aquilo que 
temos de muito precioso que é a nossa biodiversida-
de, a nossa riqueza florestal. Mas esse é um desafio 
que temos que implementar logo após a votação do 
Código Florestal.

A Embrapa/Acre estabeleceu uma nova mode-
lagem para o manejo de florestas tropicais que é uma 
referência hoje. Aliás, nesta semana, está sendo dis-
cutido, aqui em Brasília, com o Serviço Florestal Bra-
sileiro, o Modeflora, que é um modelo desenvolvido 
no Acre a partir de um apanhado do conhecimento no 
mundo que estabelece menor custo, mais eficiência, 
menos impacto ambiental e mais aplicabilidade para 
o manejo florestal.

Assim, daqui da tribuna do Senado, queria cum-
primentar a Embrapa/Acre. Esse é o espírito, essa é a 
intenção do meu mandato: estar próximo a tudo aquilo 
de bom que está acontecendo na sociedade acreana 
e do Brasil, divulgar esse trabalho. Certamente, vou 
fazer um relato, aqui da tribuna, mais detalhado dos 
avanços que a Embrapa tem alcançado, mas, neste 
momento, faria apenas este registro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho es-
pecialmente à tribuna do Senado, como disse ainda há 
pouco, para registrar que, próximo ao Dia das Mães, 
um dia depois, a Presidente Dilma lança talvez o mais 
importante programa deste seu Governo. Inspirada 
certamente naquilo que nos deixou de legado, naqui-
lo que nos trabalhou e nos ensinou o Presidente Lula, 
a Presidente Dilma, hoje, exatamente hoje – e estou 
saindo daqui da tribuna para ir ao Palácio do Planalto 
–, está lançando o Brasil Carinhoso, que vai combater 
a miséria na primeira infância, que vai estabelecer um 
amparo para as mães que sofrem por não terem con-
dições de dar o devido tratamento, a devida acolhida 
para os seus filhos.

A Presidente Dilma faz o lançamento desse pro-
grama com uma série, um conjunto de medidas. E di-
ria que Sua Excelência não poderia ter escolhido data 
melhor para anunciá-lo do que o Dia das Mães.

Deus – ou, para alguns que não acreditam, a 
inteligência superior – nos deu um mundo muito equi-
librado e relações muito bem definidas. A relação das 
mães com as crias – com os filhos, com as filhas – é 
algo extraordinário, é um privilégio que, lamentavel-
mente, nós homens não temos. Isso não só para nós 
da raça humana, mas, enfim, toda a criação é assim: 
as mães é que têm o privilégio da proximidade com os 
filhos, com as crias. Lamentavelmente, no mundo de 
hoje, muitas mães, e não são poucas, no Brasil e no 
mundo, não têm as condições mínimas necessárias 
para poderem cuidar de seus filhos, de suas filhas, 
de suas crias.

E a Presidente Dilma, que lançou um programa de 
combate à miséria no nosso País, agora vai ao cerne 
do combate à miséria, quando cria o programa Brasil 
Carinhoso, que vai cuidar de dois milhões de famílias 
que têm crianças passando necessidades.

Tivemos, semana passada, a visita do Leonardo 
Boff, um filósofo da maior importância para o Brasil 
e para o mundo. E ele escreveu, recentemente, um 
artigo cujo nome é “Tempos de crise, tempos de cui-
dado”, onde usa a palavra “cuidado”, descreve a pa-
lavra “cuidado”, que está muito vinculada à Medicina, 
à Enfermagem, pois representa a ética natural dessas 
atividades, o cuidar. O cuidado está na base do pen-
samento cristão, como explicitado em São Paulo e no 
próprio Santo Agostinho, que vem carregado de todo 
um movimento que tem acontecido no mundo, espe-
cialmente a partir do Clube de Roma, em 1972, onde 
se começou a tentar estabelecer conceitos como o de 
desenvolvimento sustentável e humano.

O exemplo mais recente da ideia do cuidar vem 
do próprio Presidente Lula, quando trabalhou o pro-
grama Bolsa Família, que é uma referência para o 
mundo, por conta de estar na sua base a inclusão so-
cial, a ideia de estender a mão aos mais pobres, aos 
que mais necessitam. E, aí, volto a lembrar o Senador 
Paim referindo, há pouco, que em boa parte desses 
mais pobres, os excluídos, está uma parcela grande 
dos negros brasileiros, dos que foram libertados por 
força de uma lei, mas que ainda estão muito presos às 
injustiças do cotidiano da vida do Brasil e do mundo.

Eu dizia a Leonardo Boff que, no Acre, nós aboli-
mos a ideia de administrar, ainda quando eu trabalha-
va, logo depois da prefeitura, mas ainda na prefeitura, 
substituindo-a pela ideia de cuidar. Uma mãe não ad-
ministra seus filhos; ela cuida dos seus filhos. E, a meu 
ver, o gestor público que queria de fato fazer daquela 
atividade, daquele espaço público algo que possa ser 
útil a todos ele não pode entrar com espírito de admi-
nistrar, porque é uma coisa fria, onde as pessoas viram 
números, tudo vira uma decisão política ou econômica.

E estou travando uma luta aqui no Senado, para 
a qual tenho recebido o estímulo de vários compa-
nheiros, inclusive de V. Exª que preside esta sessão, 
no sentido de que façamos uma substituição do PIB 
– Produto Interno Bruto por outro conceito, que possa 
mensurar melhor se estamos indo para frente ou para 
trás, se estamos tendo melhora ou piora na vida das 
pessoas, inclusive na atividade econômica. Eu acho 
que o PIB, criado em 1930, é algo do passado. Não 
tem sentido, no mundo de hoje, com tantos conceitos 
novos, com tantas prioridades novas, com tantas leis, 
que estabelecem novos desafios e conquistas, traba-
lharmos com a ideia do PIB – Produto Interno Bruto, 
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vinculado exclusivamente a se a pessoa acumula di-
nheiro, riqueza e se essa riqueza é traduzida como se 
um país é rico ou pobre.

Dinheiro não pode estabelecer se a pessoa é 
rica ou pobre, não tem sentido, porque a riqueza não 
está e não pode estar diretamente ligada a bens ma-
teriais. Está na maneira como a pessoa vive; se ela é 
solidária, se ela tem as suas necessidades básicas 
atendidas, enfim. E eu estou na batalha para que pos-
samos ter aí, quem sabe como resultado da Rio+20, 
um desafio novo: encontrar um sucessor para o PIB, 
que incorpore principalmente a componente socioam-
biental. Se incorporarmos no indicador o econômico, 
o social, e o ambiental, acho que teremos dado um 
passo importante.

Então, a ideia do cuidar cabe bem no Brasil. Gra-
ças ao Governo do Presidente Lula e da Presidente 
Dilma, o Brasil é um país hoje que cresce, do ponto 
de vista econômico, mas que tem um desafio coloca-
do na agenda ambiental e, especialmente, na social, 
com inclusão social.

Então, eu queria concluir, Sr. Presidente, dizendo 
que o Prefeito Raimundo Angelim, Prefeito da capital 
do Acre, Rio Branco, vai estar comigo daqui a pouco. 
Ele já foi ao Palácio, por conta do tempo, e eu vou sair 
agora mesmo.

O Município de Rio Branco tem dez creches na 
mão da Prefeitura, e a Presidente Dilma, nesse progra-
ma, está dando oportunidade – pelo que já agradeço 
de antemão – para que sejam implantadas mais dez 
creches na cidade de Rio Branco. Isso significa dobrar 
o número de creches e de crianças atendidas. Esta-
mos falando de crianças, como estabelece a Consti-
tuição Federal no seu art. 203. E o art. 208 estabelece 
claramente a responsabilidade do Poder Público com 
as nossas crianças. As crianças não são apenas uma 
responsabilidade das mães. As mães precisam de um 
amparo, que, às vezes, não têm no marido, no parceiro, 
na sua própria comunidade. É o Estado brasileiro, os 
entes federados que têm de estar juntos nesse senti-
do – Municípios, Estados e União Federal.

Assim, será construída uma creche no Bairro San-
ta Inês e no Bairro Rosalinda, que são novos conjuntos. 
Inclusive, uma parcela deles foi construída pelo Go-
vernador Binho, sendo a outra parte construída já pelo 
Senador Tião Viana. Outras eu ainda tive o privilégio 
de ajudar: Rosalinda, Vale do Carandá, São Francis-
co, Novo Eldorado, Juarez Távora, Jequitibá, Jenipapo, 
Cabreúva, Aroeira e Andirá. São dez creches novas 
que Rio Branco terá. Certamente, o Prefeito Angelim, 
que tem uma dedicação tão grande ao social, vai en-
caminhar imediatamente a construção dessas creches.

A Presidente Dilma, inclusive, relatou hoje, no 
Café com a Presidenta, o Programa Brasil Carinhoso. 
Penso que é por isso que a popularidade dela cresce; 
é porque o povo brasileiro enxerga, com a continuidade 
do Governo do Presidente Lula, que iniciou esse pro-
grama de inclusão social no Brasil, a importância da 
medida para o Brasil, especialmente porque a vê ma-
terializada no lançamento de um programa como esse.

Estou na tribuna do Senado para registrar e para 
cumprimentar toda a equipe: a Ministra Tereza Cam-
pello, o Ministro Alexandre Padilha, o Ministro Aloizio 
Mercadante, envolvidos diretamente, bem como o pró-
prio Ministério do Planejamento, igualmente envolvido 
nesse programa, que vai beneficiar dois milhões de 
famílias, especialmente famílias do Norte e do Nor-
deste, as famílias mais pobres deste País, com um 
atendimento às crianças de zero a seis anos.

O Governo da Presidente Dilma, com isso, in-
clui... E aqui ela usa a palavra “cuidar”: “meu Governo 
quer mudar o futuro do Brasil, e é cuidando agora das 
mães e das crianças que nós vamos construir um Bra-
sil melhor”. Ter um olhar e uma atenção com nossas 
crianças, como está estabelecido na própria Constitui-
ção. O cuidado com a educação, com a saúde é impor-
tantíssimo, e se somam a isso as creches que serão 
construídas. Só agora são 1,5 mil creches em todo o 
País, que serão construídas ainda em 2014 – isso foi 
um compromisso de campanha da Presidente Dilma 
–, mas a meta é atingir 6 mil novas creches. Então, 
são 1,5 mil em 2014, das quais temos dez garantidas 
só em Rio Branco.

A Presidente também afirma que o Governo Fede-
ral vai repassar às prefeituras os recursos necessários 
para custear as novas vagas em creches públicas que 
estão sendo conveniadas. Isso é da maior importância, 
porque as prefeituras não têm condição de dar uma 
atenção ao que temos de mais precioso, as nossas 
crianças, que tanto merecem.

Com o Brasil Carinhoso, vamos ter, então, au-
mentado em quase 70% o valor que o Governo Federal 
repassa para os Municípios para reforçar a alimenta-
ção nessas creches.

Além do mais, serão distribuídos vitamina A, 
durante a Campanha Nacional de Vacinação, e su-
plemento de ferro nas Unidades Básicas de Saúde. 
Todos nós sabemos que, sem vitamina A e com defi-
ciência de ferro, as nossas crianças têm seriíssimos 
problemas de anemia, que é uma porta de entrada 
para as infecções.

Então, Sr. Presidente, agradecendo o tempo que 
me disponibilizado para fazer esses registros desta tri-
buna, aproveito para cumprimentar toda a equipe do 
Governo Federal e dizer que, dessa maneira, o Brasil 
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se consolida diante do mundo como uma nova econo-
mia, como um dos países em desenvolvimento que são 
a esperança de o mundo sair, inclusive, dessa crise 
financeira. Mas de nada vai adiantar sermos uma refe-
rência do ponto de vista econômico se não fecharmos 
as chagas que foram abertas durante parte da nossa 
história e, especialmente, que estão hoje vivas e que 
nos envergonham a todos, por conta de muitas mães 
não terem as condições necessárias para darem aquilo 
que seus filhos precisam, além do amor e do carinho, 
que são as condições básicas da vida humana para 
que, tendo um bom acolhimento, quando crianças, 
possam chegar à fase adulta e seguir ajudando este 
Brasil e este mundo a seguir em frente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, 
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jorge Viana, comungo com V. Exª de 
sairmos dessa PIB, PIB, PIB. Quero saber da questão 
social, eu comungo com V. Exª. 

Eu passo a palavra, neste momento, ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti como orador inscrito. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, Senador Paim é um prazer falar 
sobre esse tema tendo V. Exª presidindo a sessão e 
tendo me antecedido nesta tribuna na abordagem do 
mesmo tema, que é a abolição da escravatura. 

Quero me ater mais, Senador Paim, à questão 
histórica de como foi possível essa abolição, quem 
foram os atores principais, porque inúmeros foram os 
que lutaram.

Quero me referir sobretudo, Senador Paim, a uma 
instituição que, no mundo, começando pela Inglaterra e 
pela França, começou a combater o escravismo. Embo-
ra os ingleses tenham sido até os indutores principais 
da escravidão, historicamente falando, na medida em 
que os componentes do iluminismo tomaram conta, 
digamos assim, das ideias na Inglaterra, inclusive fun-
dando a Maçonaria naquele país, começou a prosperar 
o ideal de que realmente nós temos que ter liberdade, 
igualdade e fraternidade, independentemente da co-
loração da pele, da origem social, e isso contaminou, 
de maneira positiva, todos os lugares.

Não foi diferente no Brasil! No Brasil, na época 
do Império, já havia a luta da Maçonaria, primeiro pela 
própria independência do Brasil, inclusive construída, 
de maneira engenhosa, por maçons daquela época. 
Tendo à frente José Bonifácio, que era ministro do im-

perador, este convenceu o próprio D. Pedro I a ingressar 
para a Maçonaria. Depois, o próprio D. Pedro decidiu 
isso no dia 20 de agosto, e, no dia 7 de setembro, ele 
deu o chamado Grito da Independência.

Então, na verdade, a Maçonaria está envolvida, 
de maneira muito profunda, na questão da abolição 
da escravatura. Quero citar aqui só alguns nomes, 
Senador Paim, de maçons que lutaram, de maneira 
muito forte, pela abolição da escravatura: Euzébio de 
Queiroz, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Ubaldino 
do Amaral, José Leite Penteado, Ruy Barbosa, Salda-
nha Marinho, Américo de Campos, José do Patrocínio, 
Joaquim Nabuco, Quintino Bocayuva, Visconde do Rio 
Branco, Silva Jardim, Barão de Cotegipe, Francisco de 
Paula Brito, Gê Acaiaba de Montezuma e Rebouças. 
Esses são alguns, digamos assim, dos que mais se 
destacaram como maçons, muitos deles negros ou 
mulatos, como chamavam na época, lutaram de ma-
neira muito contundente, tanto na arquitetura política 
dos movimentos, como também, até mesmo, na luta 
de maneira aberta para poder fazer a independência.

Aqui seguem alguns fatos que eu gostaria de 
deixar registrados e que são de um artigo do maçom 
Carlos Nobre, em que ele diz:

Após a morte, em 24 de agosto de 1882, 
do advogado negro Luiz Pinto da Gama, em 
São Paulo – cujo sepultamento fora acom-
panhado por cerca de 3 mil pessoas numa 
cidade que, na época, tinha 46 mil habitantes 
– o promotor de justiça e depois juiz Antonio 
Bento, formado pela Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco de São Paulo, jurou 
diante do túmulo de Gama em continuar sua 
obra abolicionista.

Para tal empreitada, foi organizada uma 
sociedade secreta chamada “Os Caifazes”, 
cujos membros eram recrutados em todas as 
camadas sociais e nas três principais lojas 
maçônicas de São Paulo: “América”, “Pirati-
ninga” e “Amizade”.

Essa sociedade retirava a força das fa-
zendas paulistas os escravos e os encaminha-
va para o Quilombo de Jabaquara, em Santos, 
ou então para quilombos do Rio de Janeiro 
(Castellani: 1998).

Já o enterro de José do Patrocínio, jorna-
lista mulato, morto em 30 de janeiro de 1905, 
contou com um roteiro previamente traçado 
pelos líderes abolicionistas, para que diver-
sos oradores se revezassem em discursos de 
louvação ao morto ilustre em determinados 
lugares da cidade – como a Praça Tiradentes, 
Campo de Santana, por exemplo –, até chegar 
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ao Cemitério do Caju, em São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro (Júnior: 1969). acompanhado 
por Patrocínio, nos anos 1880 do século XIX, 
se tornara a face popular/militante do movi-
mento abolicionista, travando lutas ideológicas 
intermináveis com representantes das elites 
escravocratas. Era uma mistura de Espartaco 
com Desmoulins [escreveu Joaquim Nabuco, 
também maçom, em 1999].

E, aí, Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, que 
assume os trabalhos, a Maçonaria veio, portanto, fa-
zendo um movimento. Mesmo antes da própria decre-
tação da abolição da escravatura, já se adotou que 
todos os maçons não podiam ter escravos. Então, os 
maçons que eram proprietários de escravos, por uma 
ou outra razão, libertaram seus escravos de maneira 
espontânea. Davam, portanto, a sua carta de alforria. 
Isso foi um trabalho que foi sedimentando, nos próprios 
negros, a coragem de se organizarem e de lutarem 
pela sua liberação.

Há um fato também muito importante para se 
dizer:

Outros dois negros também se destaca-
ram nas lutas sociais do início do século XIX. 
O primeiro deles é o médico e advogado Fran-
cisco Barbosa Gê Acayaba Montezuma, que 
chegou a ser a maior autoridade maçônica do 
seu tempo, pois fora Grande Comendador So-
berano do Supremo Conselho do Grau 33 do 
Rito Escocês Antigo e Aceito, organismo que 
ele trouxe da Bélgica e que disciplinou a Ma-
çonaria brasileira ainda ascendente no Brasil.

Em 17 de maio de 1865, Acayaba, o 
Visconde de Jequitinhonha, apresentou no 
Senado vários projetos de extinção gradual da 
escravidão, entre os quais se destacam: ao fim 
de 10 anos, dali em diante, seria concedida li-
berdade para escravos maiores de 15 anos; e, 
ao fim de 15 anos, liberdade para os demais, 
com a cláusula segundo a qual os senhores 
de escravos seriam indenizados pelo fim do 
trabalho escravo. Era proposta conciliatória, 
bem peculiar dos liberais da época.

Quer dizer, sem querer bater de frente com o im-
perador, ele procurava fazer a libertação de forma gra-
dual. Mas o importante é que esses inúmeros maçons, 
a maioria deles, por sinal, negros, se juntaram, mas 
também os demais maçons, nesse trabalho de conso-
lidar uma luta definitiva pela abolição da escravatura.

É bom dizer, porque muita gente ainda pensa 
que não existem negros na Maçonaria. Só que eu citei 
mais de uma dezena deles. O movimento realmente 

teve a participação de, por exemplo, Gama, Patrocí-
nio, Rebouças, Montezuma, Paula Brito. Esses foram 
os afrodescendentes que mais se destacaram numa 
sociedade antagônica a eles naquele período, pois 
eram homens com personalidades, almas complexas, 
nascidos livres; sentiam dores internas profundas ao 
verem a totalidade dos negros fazendo os serviços 
mais pesados e humilhantes da sociedade brasileira. 
Para eles, a liberdade do escravo entrou na ordem do 
dia das suas ações políticas.

Então, Senador Acir, é bom que se saiba que, ao 
fazer este registro... E é lógico que há muitas facetas 
da importância da abolição da escravatura. O Sena-
dor Paim, ao frisar os 124 anos da abolição, falou das 
injustiças ainda reinantes hoje contra os negros. Mas 
imaginem, àquela época, o que era pensar em lutar 
contra os governos para fazer a abolição da escrava-
tura. Parece, quando se lê nos livros escolares do en-
sino fundamental, do ensino médio, que a abolição foi 
um gesto de bondade espontânea da Princesa Isabel. 
Na verdade, não foi. Foi uma luta pertinaz, urdida por 
muitos homens que adotavam princípios maçônicos 
de liberdade, igualdade, fraternidade, e que não acei-
tavam que alguém pudesse se submeter a pertencer 
a outra pessoa, alguém ser dono de outro alguém. Na 
Maçonaria, há um principio: para nós, o maçom tem 
que ser livre e de bons costumes. Portanto, não havia 
como compatibilizar com o ideário maçônico a coexis-
tência da escravidão no Brasil. 

Lógico, não estou aqui querendo dizer que só a 
Maçonaria fez a abolição da escravidão no Brasil. Não. 
A Maçonaria foi talvez a mais importante instituição que 
se engajou de fato na luta pela abolição da escravatu-
ra, como se engajou no grito do Fico de Dom Pedro.

Na verdade, praticamente todos os primeiros mi-
nistérios de D. Pedro I eram constituídos de maçons. 
O próprio José Bonifácio, que era o Ministro dos Es-
trangeiros, era maçom. 

Então, é importante ver que essas ideias que 
eles trouxeram da Europa, notadamente da França 
e da Inglaterra, de liberdade, de fortalecimento dos 
direitos coletivos, fizeram com que o Brasil de fato 
avançasse, embora muitos digam que no Brasil sem-
pre se deu um jeito de fazer uma independência sem 
guerras, sem derramamento de sangue. Fez-se uma 
abolição da escravatura sem haver maiores guerras e 
sem maiores derramamentos de sangue. Também se 
fez a proclamação da República sem haver lutas fra-
tricidas, embora aqui e acolá, em algumas províncias, 
tanto na independência quanto na proclamação da Re-
pública, tenha havido revoltas e até algumas mortes, 
algumas batalhas.
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Portanto, eu quero, ao prestar uma homenagem 
aqui aos negros do Brasil, aos afrodescendentes, ao 
mesmo tempo, fazer este registro para que a história 
não se perca e não deixe de ficar claro que algumas 
instituições, como a Maçonaria, não aceitavam, sob 
nenhuma forma, a violação da liberdade das pessoas.

Este ponto é fundamental para nós ainda hoje 
em dia, porque é verdade que, aparentemente, não 
existe mais nenhum tipo de escravidão, de submissão 
ou de cerceamento aos direitos dos homens e das mu-
lheres, mas, na verdade, de forma velada ou não, de 
uma forma ou de outra, aqui ou acolá, nós vemos isso.

Isso, portanto, tem que ser um combate perma-
nente que nós temos que travar no dia a dia. É isso 
que a Maçonaria faz, embora de maneira discreta – e 
eu até me filio àquele grupo de maçons que acham 
que nós não temos por que continuar, digamos assim, 
de maneira tão discreta, fazendo as obras que nós fa-
zemos. Desde a época da Inquisição, a perseguição 
contra a Maçonaria foi violenta e contundente; nos 
períodos de ditadura no Brasil, a Maçonaria também 
foi muito coagida e até mesmo obrigada a ficar reclu-
sa nas suas atividades, porque justamente, vendo a 
história, aqueles que implantaram o regime de exce-
ção, depois do período da Proclamação da República, 
percebiam que, se a Maçonaria havia participado da 
Independência do Brasil, da Abolição da Escravatura, 
da Proclamação da República e do próprio Fico, po-
deria também fazer movimentos que, de alguma for-
ma, ameaçassem aqueles que gostavam de exercer 
o poder de maneira ditatorial, sem respeitar as leis e 
as liberdades individuais. 

Portanto, quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo 
a V. Exª que autorize a transcrição dessas matérias a 
que me referi, não de maneira integral, para que pos-
sam todas elas fazer parte do meu pronunciamento, 
como um dado histórico, repito, homenageando os 
afrodescendentes, pois ontem se comemoraram 124 
anos da Abolição da Escravatura, mas fazendo esse 
registro da participação da Maçonaria nesse impor-
tante marco da nossa história. 

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.)

13 de Maio: A Maçonaria e a Abolição da Escravatura

Artigo de Carlos Nobre publicado no site da Gran-
de Loja Maçônica de Rondônia.

Após a morte em 24 de agosto de 1882 do advo-
gado negro Luiz Pinto da Gama, em São Paulo – cujo 
sepultamento fora acompanhado por cerca de 3 mil 

pessoas numa cidade que, na época, tinha 46 mil ha-
bitantes – o promotor de justiça e depois juiz Antonio 
Bento, formado pela Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco de São Paulo, jurou diante do túmulo de 
Gama em continuar sua obra abolicionista.

Para tal empreitada, foi organizada uma socie-
dade secreta chamada “Os Caifazes”, cujos membros 
eram recrutados em todas as camadas sociais e nas 
três principais lojas maçônicas de São Paulo: “Améri-
ca”, “Piratininga” e “Amizade.”

Essa sociedade retirava a força das fazendas pau-
listas os escravos e os encaminhava para o Quilombo 
de Jabaquara, em Santos; ou então para quilombos 
do Rio de Janeiro (Castellani: 1998).

Já o enterro de José do Patrocínio, jornalista 
mulato, morto em 30 de janeiro de 1905, contou com 
um roteiro previamente traçado pelos líderes abolicio-
nistas, para que diversos oradores se revezassem em 
discursos de louvação ao morto ilustre em determi-
nados lugares da cidade – como a Praça Tiradentes, 
Campo de Santana, por exemplo -, até chegar ao Ce-
mitério do Caju, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro 
(Junior: 1969).

Patrocínio, nos anos 1880 do século XIX, se 
tornara a face popular/militante do movimento aboli-
cionista, travando lutas ideológicas intermináveis com 
os representantes das elites escravocratas. Era uma 
mistura de Espartaco com Desmoulins (Nabuco: 1999).

Sua figura pública também expressava a articu-
lação nacional/internacional do movimento abolicio-
nista, que, desde dos anos 1920 do século XIX, vinha 
ganhando espaço/corpo na opinião pública nacional 
(Albuquerque: 1970).

Embora sintetizasse o símbolo do pensador estru-
tural do movimento abolicionista, o engenheiro mulato 
André Rebouças, no entanto, não teve um sepultamento 
grandioso como os de Gama e Patrocínio, pois, mor-
rera, no exílio, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portu-
gal, em 9 de maio de 1898, e seu corpo chegara dias 
depois ao Rio de Janeiro (Santos: 1985).

No entanto, seus amigos e a direção da então 
Escola Politécnica, no Largo de São Francisco, no Rio 
de Janeiro, da qual fora aluno, professor e pioneiro em 
introduzir novas cadeiras de engenharia civil, prestaram-
-lhe homenagens que se estenderam até o século XX.

Na verdade, ele era um ícone para demais abo-
licionistas, pois, com sua rara inteligência, era uma 
espécie de civilizador do século XIX, segundo o his-
toriador José Murilo de Carvalho, na orelha da obra 
de Maria Alice Rezende Carvalho, onde ele estuda a 
trajetória de Rebouças (Carvalho: 1998).

Outros dois negros também se destacaram nas 
lutas sociais do início do século XIX. O primeiro deles é 
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o médico e advogado Francisco Barbosa Gê Acayaba 
Montezuma, que chegou a ser a maior autoridade ma-
çônica do seu tempo, pois, fora, Grande Comendador 
Soberano do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, organismo que ele trouxe da 
Belgica e que disciplinou a maçonaria brasileira ainda 
ascendente no Brasil.

Em 17 de maio de 1865, Acayaba, o Visconde de 
Jequitinhonha, apresentou no Senado vários projetos 
de extinção gradual da escravidão. Entre os quais, se 
destacam: ao fim de 10 anos dali em diante, seria con-
cedida liberdade para escravos maiores de 15 anos 
e ao fim de 15 anos liberdade para os demais, com 
a cláusula segundo a qual os senhores de escravos 
seriam indenizados pelo fim do trabalho escravo. Era 
proposta conciliatória, bem peculiar dos liberais da 
época, onde não queriam desagradar aos senhores 
de escravos nem se assemelharem com refinados 
escravocratas.

Conservador e “caramuru” (partidário de Dom 
Pedro I no período das regências), Montezuma che-
gou a ser ministro de estado duas vezes e fundou a 
Ordem dos Advogados do Brasil e Instituto Histórico 
Geográfico do Brasil (Aslan: 1973).

Consta ainda que Montezuma fora o primeiro in-
tegrante do governo de Dom Pedro I a se posicionar 
contra a escravidão no Brasil, segundo o Barão do Rio 
Branco, também maçom, e autor do lei do ventre livre.

Trajetória não menos surpreendente pertence a 
outro mulato, o livreiro Francisco de Paula Brito, des-
cobridor do talento de Machado de Assis e editor do 
primeiro romance no Brasil, o “O Filho do Pescador” 
(1843), de outro mulato, o escritor cabofriense Antônio 
Gonçalves Teixeira e Souza.

De origem humilde, Paula Brito, que nasceu li-
berto, fora um dos primeiros tipógrafos brasileiro da 
Corte, cujo mercado, na época, era monopolizado pe-
las tipografias francesas Nacional, Ogier e Plancher. 
(Lima: 2004).

Ao lado de sua tipografia, na Praça Tiradentes, 
num clube criado e intitulado por ele de “Sociedade 
Petalógica”, se reunia a nata da literatura brasileira da 
época que tornara o local o centro da vida literária da 
Corte (Azevedo:1998).

Paula Brito foi um dos primeiros afrodescenden-
tes a participar dos debates raciais no início do século 
XIX ao lançar, em 1833, o jornal “O Homem de Cor”, 
num momento de surto nativista, onde os brasileiros 
procuravam valorizar suas origens étnicas em relação 
aos colonizadores portugueses.

Na época, em livrarias, bares, lojas comerciais, 
ruas e praças da Corte discutia-se a identidade racial 
brasileira em contraponto a cor européia, e a impren-

sa fora um campo privilegiado onde esse debate se 
visibilizou.

Havia uma mídia negra, digamos, assim, que 
repercutia a discussão racial através de jornais com 
títulos bem sugestivos, tais como “O Crioulinho”, “O 
Crioulo”, “O Brasileiro Pardo” e outros ( Lima: 2004).

Um traço marca a trajetória de todos estes cinco 
homens do século XIX: todos eram maçons em Lojas 
cariocas e paulistas, e levaram para dentro da ordem 
maçônica a luta contra o escravismo. 

Também entre eles figurava o maestro mulato 
Carlos Gomes, autor da ópera o “O escravo”, também 
maçom, só que sem a militância dos demais.

A maçonaria incorporou as propostas abolicio-
nistas e o fim do trabalho escravo entrou na ordem do 
dia de diversas lojas, provocando contradições e dis-
cussões complicadas sobre o negro e sua perspectiva 
de liberdade na sociedade brasileira.

Neste sentido, Gama, Patrocínio, Rebouças, Mon-
tezuma e Paula Brito, talvez tenham sido os afrodes-
cendentes que mais se destacaram numa sociedade 
antagônica a eles, naquele período, pois, eram ho-
mens com personalidades-alma complexas: embora 
nascidos livres, sentiam dores internas profundas ao 
verem a totalidade dos negros fazendo os serviços 
mais pesados e humilhantes da sociedade brasileira. 
Para eles, a liberdade do escravo entrou na ordem do 
dia de suas ações políticas. 

Enquanto os demais negros estavam atados a 
correntes, eles, os maçons negros, podiam ter escra-
vos e ascenderem naquela sociedade, pois, estavam 
articulados com instâncias superiores do poder que 
facultavam a eles uma certa ascensão em meio a ne-
gregada sem direitos.

Mesmo por isso, eles fundamentaram suas vidas 
em defesa da liberdade escrava, pois, sabiam, que, 
naquela forma de organização da sociedade, estava 
contra as novas tendências de sociedade – principal-
mente o capitalismo, que implicava um novo sistema, ou 
seja, a venda da mão-de-obra no mercado de trabalho.

Diante destas apresentações político-estratégi-
cas, perguntamos: como foi possível, numa sociedade 
escravocrata, afrodescendentes livres da escravidão, 
ingressarem em sociedades secretas e se tornarem 
militantes fundamentais da causa abolicionista, esgri-
mindo críticas radicais até contra as próprias ideologias 
dos estratos sociais que, de certo modo, favoreceram 
suas ascensões?

Em que medida, esta ascensão social faz parte 
de um esforço pessoal de “subir na vida” e não do fa-
vor, tão comum na época? Em que medida suas liga-
ções maçônicas facilitaram a propagação das idéias 
abolicionistas? De que modo suas vozes e trajetórias 
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raras – para os demais mulatos livres da sociedade 
escravocrata – não teriam um limite político-ideológi-
co, pois, eles, eram, por outro lado, ligados as elites 
urbanas? E, por fim, que tipo de contribuição político-
-estratégica é possível identificar nessas trajetórias 
para futuras ações negras no Brasil?

Acho muito difícil responder estas perguntas em 
virtude da magnitude dos problemas levantados atra-
vés delas. Neste sentido, acho mais importante per-
seguir algumas pistas deixadas por eles e por outros 
para entender uma época chave de libertação negra 
na corte imperial.

Tenório de Albuquerque, em A maçonaria e a in-
confidência mineira, mostra como a maçonaria brasi-
leira foi diretamente influenciada pela francesa, e que 
o ambiente revolucionário daquele país impactou os 
maçons brasileiros, que viam na escravidão um entulho 
a ser removido para a modernização política do país. 
“A maçonaria lutava intimoratamente pela Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, combatia a exploração do 
Homem pelo Homem”, escreve ele.

Claro, era uma explicação liberal que atendia a 
determinados pressupostos históricos sobre ascen-
são negra e maçonaria no século XIX, um dois mais 
politizados da história brasileira, devido às tentativas 
constantes de mudanças provocadas através de mo-
vimentos populares.

Então, a influência francesa no Brasil ganha uma 
dimensão particular, pois, os principais líderes da Re-
volução Francesa eram maçons ( Desmoulins, Marat, 
Mirabeau, Robespierrre, Danton) juntamente com os 
enciclopedistas Diderot, Voltaire e Court de Geb lin.

A maçonaria européia do século XVIII, além de 
seu caráter iluminista, era “escolas práticas de gover-
no”, segundo Célia Marinho Azevedo, em Maçonaria, 
cidadania e a questão racial no Brasil escravagista, 
baseando-se em estudiosos europeus.

No Brasil, a maçonaria esteve desde cedo com-
batendo a escravidão. Em 1798, em Salvador, uma 
das (supostas) primeiras lojas maçônicas, a “Cavalei-
ros da Luz”, ajudou aos escravos a iniciar a Revolta 
dos Alfaiates, inaugurando a primeira revolução social 
brasileira. Não se sabe da presença de maçons negros 
na “Cavaleiros da Luz”.

Mas, por volta de 1820, encontramos maçons 
negros participando das primeiras lutas contra a es-
cravidão, de acordo com Albuquerque, em Os maçons 
e a abolição da escravatura, tendo como aliados in-
telectuais urbanos maçons, que, também sonhavam 
com o fim da monarquia e a instauração da república.

Em geral, o papel dos “ bodes negros” ( bode é 
como é apelidado o maçom brasileiro) era o de ser o 
elo de ligação do liberalismo das lojas e a sociedade 

civil, ou seja, as idéias discutidas em loja maçônica, 
podiam ser aplicadas para a reforma política do estado 
e da sociedade civil.

Em São Paulo, em meados do século XIX, Luiz 
Gama era o advogado da loja “ América” dedicado a 
libertar escravos através de ações judiciais ou mesmo 
tirando-os à força das fazendas e, depois, encaminha-
do-os para esconderijos articulados com a luta aboli-
cionista como o Quilombo de Jabaquara, em Santos. 
Gama se tomara, então, um herói popular em todo o 
Brasil, e é provável que tenha libertado centenas de 
escravos em ações judiciais, segundo (Azevedo; 1999).

Existem várias biografias sobre André Rebou-
ças. Destacamos algumas delas, quais sejam: André 
Rebouças, de José Louzeiro; André Rebouças e seu 
tempo, de Sidney G. dos Santos; O quinto século. André 
Rebouças e a construção do Brasil, de Maria Alice Re-
zende de Carvalho, e André Rebouças. Reforma e uto-
pia no contexto do segundo reinado, de Joselice Juca.

Esses autores enfatizam a inteligência, o caráter 
e a capacidade de Rebouças em pensar a ação abo-
licionista para frente, ou seja, Rebouças, previa, após 
a Abolição, a instalação da reforma agrária, onde os 
libertados poderiam receber terras para desenvolver 
atividades agrícolas, já como cidadão livre dos grilhões. 
Maçom, de uma loja não identificada, possivelmente 
a “União e Tranquilidade”, do Rio de Janeiro, ao qual 
pertencia Patrocínio, Rebouças fora amigo de outro 
maçom negro famoso,

o maestro Carlos Gomes, que, no entanto, nunca 
foi um militante das causas abolicionistas.

Cyro Flamarion Cardoso organizou estudos va-
riados no livro Escravidão e Abolição no Brasil, onde 
cita autores que mostram que o processo abolicionista 
foi um movimento social urbano, apoiado pelas mas-
sas excluídas do processo de cidadania, com base 
na classe média, sem posses agrárias, que surgia 
nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro e São 
Paulo. Este fato fica bem claro ao acompanharmos a 
trajetória de Patrocínio em A vida turbulenta de José 
do Patrocínio, de Raimundo Magalhães Jr., onde as 
redes de relações do jornalista estavam mais fincadas 
em novas elites urbanas, sustentadas pelo positivis-
mo e pelas idéias republicanas, que, dos meados do 
século XIX até 1889, caminharam juntas com o pro-
cesso abolicionista.

Neste sentido, ao nos aproximarmos, por exemplo, 
da análise dos jornais abolicionistas (existiram vários), 
é necessário também consultar os jornais de linha es-
cravocratas, que também exprimiram as reações das 
elites agrárias expressas em golpes regimentais na 
Câmara e Senado para que leis abolicionistas não fos-
sem aprovadas; manipulações de processos jurídicos; 



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 15 18141 

cooptação de líderes abolicionistas; apadrinhamentos 
e aplicação de políticas imigracionistas, entre outras 
reações ao fim da escravidão no Brasil no século XIX.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Caval-
canti, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
Eu o cumprimento pelo tema que abordou nesta tarde.

Com a palavra V. Exª, Senador Rodrigo Rollem-
berg, pela Liderança do PSB ou pela ordem de inscri-
ção, pois V. Exª está inscrito de ambas as formas. Eu 
só preciso saber se V. Exª...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Como orador.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Como orador?

Então, como orador, Senador Rodrigo Rollemberg. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Acir 
Gurgacz. Quero cumprimentar os demais Senadores e 
Senadoras aqui presentes, os ouvintes da Rádio Se-
nado e os telespectadores da TV Senado.

Subo à tribuna, nesta tarde, Senador Mozarildo, 
para cumprimentar, de forma efusiva, a Presidenta da 
República Dilma Rousseff pela bela iniciativa do Gover-
no brasileiro do programa Brasil Carinhoso, anuncia-
do neste domingo. Não poderia haver momento mais 
propício para o anúncio público desse programa, pois 
comemorávamos o Dia das Mães. 

Sabemos que, no Brasil, a pobreza e a miséria 
têm a face da criança e dos adolescentes. Segundo o 
Censo de 2010, quatro em cada dez brasileiros que 
vivem na miséria têm até 14 anos de idade e há 3,8 mi-
lhões de crianças e adolescentes no País sem escola. 
São meninos e meninas privados de condições básicas 
de sobrevivência e formação desde a primeira infância, 
justamente na fase em que conformam a base de seu 
desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social. 

Excluir essa camada da população é, na verda-
de, excluir o País de seu futuro. Digo isso porque uma 
criança sem direitos de comer, de se cuidar, de se 
educar, de se desenvolver será amanhã, inevitavel-
mente, um adulto sem condições básicas de viver e 
participar, em igualdade de condições, da sociedade 
e que pouco poderá passar aos seus filhos, além da 
herança da miséria e da marginalização.

Estamos falando do segmento da população mais 
afetado pelas desigualdades socioeconômicas e pelas 
lacunas de efetividade das políticas sociais. Portanto, 

o eixo mais estratégico no enfrentamento da pobreza 
e miséria no Brasil.

A situação torna-se ainda mais preocupante quan-
do se sabe que, na última década, o número de lares 
chefiados por crianças e adolescentes dobrou no Bra-
sil, segundo dados do Unicef. Um recorte inédito feito 
pelo Estado nos dados do último Censo Demográfico 
de 2010 mostra que existem ao menos 42 mil crianças 
e adolescentes entre 10 e 14 anos já casados no Brasil. 
Essas situações se concentram em grupos de baixa 
renda e alta vulnerabilidade, principalmente nos rincões 
do País ou na periferia de grandes centros urbanos. 

Além da exclusão econômica e de acesso a ser-
viços sociais, esses meninos, uma vez à margem da 
sociedade, não conseguem se reinserir; mantêm-se no 
intacto círculo vicioso da miséria, que tem seu maior 
expoente na criminalidade e violência que mata, em 
média, uma pessoa a cada dez minutos no Brasil, se-
gundo o mapa da violência 2012, e os jovens são as 
maiores vítimas. São números que mostram o quanto 
foi acertada a decisão da Presidenta Dilma de adotar 
como meta o combate à miséria no Brasil e, agora, 
priorizar os investimentos na primeira infância.

Agora, um passo adiante nesse processo seria 
também priorizar a adolescência, que é tão importante 
para este enfrentamento quanto à primeira infância.

Hoje, o Brasil vive o ápice da juventude. O País 
nunca teve e não voltará a ter tão grande população 
de adolescentes na sua história. Segundo o Unicef, 
são 21 milhões de pessoas, o equivalente a 11% da 
população brasileira.

Apenas a metade desses adolescentes está no 
Ensino Médio, pois têm que deixar a escola para tra-
balhar. Ainda segundo o Unicef, o número de lares 
chefiados por crianças e adolescentes no Brasil do-
brou na última década. Atualmente, 661 mil casas são 
chefiadas por jovens entre 15 e 19 anos e outras 113 
mil por meninos e meninas de 10 a 14 anos.

Ou seja, temos pais jovens que um dia foram 
crianças excluídas e, hoje, geram crianças também 
excluídas. Um fenômeno que mostra o quanto a falta 
de atendimento a este segmento representa uma ver-
dadeira bomba-relógio para o País, em todas as suas 
mazelas sociais.

Como falar em desenvolvimento, em projeção 
internacional do Brasil na escala das economias mun-
diais, diante desse ciclo de desumanização?

Nesse sentido, a Presidenta Dilma mostra uma 
resposta inovadora e eficaz ao lançar não só um pro-
grama de apoio a crianças, mas também ao estabele-
cer um conjunto de políticas para a família.

O Governo buscou inverter a lógica das políti-
cas sociais que, tradicionalmente, tinham como foco 
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a lógica de ajudar as crianças para ajudar as famílias. 
Iniciativas como o Brasil Carinhoso inovam ao partir 
do foco das famílias, de ajudar as famílias para que 
estas ajudem as crianças. Além de incluir essa ação 
no recorte da extrema pobreza.

Pela decisão da Presidenta, Senador Mozarildo 
e Senador Alvaro Dias, cada família que tenha uma 
criança de 0 a 6 anos receberá um adicional de R$70,00 
por membro da família, melhorando as condições de 
atendimento a essas crianças. Por outro lado, num 
primeiro momento, mais 1,5 mil creches serão cons-
truídas no Brasil, além da distribuição de vitamina A, 
quando das campanhas de vacinação, e também da 
distribuição de ferro e de remédios contra asma, de 
forma gratuita.

Ao melhorar a renda das famílias pobres, assim 
como as condições de acesso a crédito e o acesso à 
profissionalização dos pais, naturalmente se fortalece o 
núcleo familiar dessas crianças e adolescentes e seus 
direitos, para que se tornem núcleos protetivos, ainda 
que, muitas vezes, a família seja o maior espaço de 
violação desses direitos.

Por isso, como desafio futuro, será preciso pen-
sar em políticas para a família que possam ir além da 
dimensão de fortalecimento econômico e de acesso 
a serviços básicos, como saúde e educação, mas que 
atuem também na prevenção, em estratégias de plane-
jamento familiar, em ações de sensibilização dos pais 
e crianças, que passem pelas escolas.

Temos, por exemplo, outro problema grave a ser 
combatido na primeira infância, que não passa pela 
renda familiar, que é a prostituição infantil. Hoje, o ter-
ceiro negócio mais rentável do mundo – esse dado é 
chocante –, ficando atrás apenas da indústria de ar-
mas e do narcotráfico, é a prostituição infantil, segundo 
a Universidade de Vigo, na Espanha. É, sem dúvida, 
uma das práticas mais hediondas da Humanidade e um 
dos maiores desafios dos governos e das sociedades.

Segundo o Unicef, o Brasil detém o pior registro 
de tráfico sexual infantil, depois da Tailândia. Lidera a 
prostituição infantil na América Latina, desde a déca-
da de 90, e tem mais de 500 mil crianças prostituídas. 
Isso é uma vergonha, que precisa ser enfrentada e su-
perada definitivamente e é responsabilidade de todos, 
governos e sociedade.

São crianças e adolescentes que têm entre 10 
e 17 anos, pobres que, na maioria das vezes, tive-
ram sua primeira relação sexual com um homem da 
própria família. Essa é uma questão que precisa ser 
enfrentada em toda a sua complexidade, envolvendo 
também as escolas, desde o ensino básico. Essas 
crianças precisam ter garantia de que haja, de fato, a 
responsabilização dos exploradores, o acesso a aten-

dimento especializado, que inclui não só Bolsa Família 
e programa de apoio psicossocial, mas também apoio 
terapêutico; além do acesso à informação, que passa 
por estratégias de prevenção que envolvam as esco-
las e as famílias.

São todos desafios a serem enfrentados no com-
bate à miséria, que não está só nos cifrões, mas no 
espírito da sociedade. A miséria, como doença social, 
é a maior inimiga do nosso desenvolvimento. A miséria 
de quem se aliena do outro, a miséria de quem não 
enxerga o próximo, a miséria do coração que não sen-
te a dor do outro. 

Um programa como esse anunciado pela Presi-
dente Dilma, que deve atender, inicialmente, dois mi-
lhões de famílias, é uma forma corajosa de enfrentar 
o problema e de combater a miséria no nosso País.

Registro que o Brasil é um dos poucos países do 
mundo que conseguiu aliar, nos últimos anos, graças 
às políticas implementadas pelo Governo do Presi-
dente Lula, desenvolvimento econômico, crescimento 
econômico, redução da pobreza, redução da miséria, 
redução das desigualdades sociais e regionais e am-
pliação do emprego formal.

Programas como o Bolsa Família, o aumento real 
do salário mínimo, a retomada do crescimento eco-
nômico propiciaram o desenvolvimento da economia 
brasileira, gerando a oportunidade de trabalho para 
milhões de brasileiros, fazendo com que mais de 35 
milhões de brasileiros deixassem a condição de po-
breza para viver uma vida melhor.

A Presidenta Dilma, ao lançar esse programa, dá 
mais um passo importante para fazer com que, efetiva-
mente, o Brasil se transforme num país desenvolvido, 
porque, como diz o próprio lema do Governo chefiado 
por ela, “país rico é país sem pobreza”.

O combate da miséria começa pela atitude de 
comprometimento e percepção do próximo. Que o País 
possa se unir no que resta de sua riqueza humana 
para que a humanização seja, sim, o maior combate e 
a maior prevenção da miséria, seja para quem a gera, 
seja para quem é gerado por ela.

Fica esse registro, Sr. Presidente, nesta tarde de 
hoje, cumprimentando, mais uma vez, a Presidenta 
Dilma, cumprimentando a Ministra Tereza Campello, 
cumprimentando todo o Governo Federal pelo anúncio 
desse programa de enfrentamento de um problema 
vergonhoso e que precisa ser superado pelo Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rol-
lemberg, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pe-
dro Taques.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns, Senador Rodrigo.

Falará a Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.) 
Na ordem, o Senador Acir Gurgacz. 
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado e telespectadores que nos acompanham pela 
TV Senado, antes de entrar no tema que trago nesta 
tarde, faço, mais uma vez, um pedido à nossa Ministra 
Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, para que olhe com cuidado, com carinho 
a transposição dos servidores públicos do Estado de 
Rondônia, que aguarda, há muito tempo, no Ministé-
rio, o seu início, ou seja, a transposição dos servidores 
públicos de Rondônia para os quadros da União. Já 
se passaram dois anos, três anos, quatro anos e até 
agora isso não aconteceu e os servidores do Estado de 
Rondônia nos cobram diariamente, pelas redes sociais, 
por telefone ou quando nos encontram. Eles têm essa 
preocupação e nos alertam para que a transposição 
aconteça o mais rápido possível.

Então, fica aqui o nosso pedido, para que o Mi-
nistério do Planejamento resolva essa questão, colo-
cando um ponto final nessa novela, uma vez que esse 
debate, essa discussão já vem de muito tempo.

Sr. Presidente, a crise financeira internacional 
que está varrendo o continente europeu e a América 
do Norte, com impactos em todos os países do mundo, 
tem revelado algumas boas surpresas.

Uma delas é que o Brasil está adotando algumas 
medidas anticrise muito importantes, como vínhamos 
pedindo já há algum tempo, tais como a redução dos 
juros e os ajustes fiscais, incluindo a desoneração da 
folha de pagamento e a redução de alguns tributos do 
setor produtivo, para que o custo Brasil diminua e nós 
possamos participar da exportação não apenas de 
commodities, mas também de manufaturados.

Outra grata surpresa é a notícia de que as coo-
perativas estão resistindo bem à crise, inclusive com 
melhor desempenho que muitas empresas tradicionais.

Isso não ocorre por acaso. Sempre que o ho-
mem enfrenta dificuldades, busca, na cooperação, a 
sua saída.

Essa constatação ocorre principalmente na com-
paração entre os bancos cooperativos e os bancos 
privados. Um dos motivos para essa resistência ou 
estabilidade frente às oscilações do mercado, nesse 
caso, é a redução dos juros. É que os bancos coo-
perativos ou as chamadas cooperativas de crédito já 
praticavam juros e taxas bem mais baixas do que os 
bancos privados há muito tempo. E faziam isso por-

que o objetivo das cooperativas não é simplesmente o 
lucro, mas, sim, oferecer produtos e serviços em con-
dições diferenciadas para os cooperados, que são os 
donos do negócio. 

Nesta lógica, as cooperativas de crédito cobravam 
juros e taxas menores justamente porque o dinheiro que 
elas movimentam é do cooperado, que é dono, usuário 
e investidor do negócio, simultaneamente.

Além destes fatores, soma-se o apelo social e éti-
co, e a profissionalização das cooperativas de crédito, 
que têm se mantido sólidas financeiramente, registran-
do aumento de capital devido ao reconhecimento dos 
consumidores quanto à sua segurança e confiabilidade.

O mesmo ocorre com as cooperativas agrícolas, 
que, em muitas partes do mundo, estão obtendo resul-
tados positivos, incrementando seus negócios, cres-
cendo e contribuindo para a melhoria da qualidade e 
segurança dos alimentos e serviços.

As cooperativas da agricultura familiar e do agro-
negócio têm conquistado um espaço cada vez maior 
nas exportações brasileiras. Em 2011, por exemplo, 
segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, o cooperativismo supe-
rou em 39,8% o valor exportado em 2010, atingindo a 
marca histórica de US$6,17 bilhões.

O reflexo desse desempenho é que, cada vez 
mais, as pessoas estão escolhendo o modelo de em-
presa cooperativa para enfrentar as novas realidades 
econômicas, justamente porque a cooperativa é um 
modelo de empresa que focaliza as pessoas. É uma 
empresa onde cada cooperado representa um voto na 
tomada de decisões do empreendimento, e a distribui-
ção do lucro, ou melhor, das sobras, é feita entre os 
cooperados, de acordo com suas quotas-parte.

O diretor de uma cooperativa de crédito que tem 
conquistado resultados expressivos em sua comuni-
dade costuma dizer aos associados que as sobras 
da cooperativa são distribuídas entre os cooperados, 
revertendo em benefícios e investimentos na própria 
comunidade, enquanto os lucros astronômicos obtidos 
pelos bancos são repassados para as suas matrizes, 
muitas vezes fora do nosso País.

Essa lógica é outro fator determinante para o 
sucesso das cooperativas, pois elas alimentam o de-
senvolvimento regional, fornecendo crédito a pesso-
as físicas e pequenas empresas, gerando emprego 
e renda na comunidade, contribuindo assim para a 
recuperação econômica.

Diante do cenário atual de consolidação da agri-
cultura intensiva, com produção em grande escala, em 
cadeias produtivas verticalizadas, e da concentração 
do comércio de alimentos nas mãos de poucos con-
glomerados transnacionais, o cooperativismo também 



18144 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

se consolida como alternativa de sobrevivência e de 
manutenção da competitividade para os pequenos e 
médios agricultores, principalmente da base familiar.

É por esse motivo que eu tenho estimulado o 
cooperativismo como a melhor alternativa para os 
produtores rurais de meu Estado, Rondônia, e para os 
agricultores familiares de todo o Brasil. Somente com 
a organização dos pequenos agricultores em coope-
rativas é que Rondônia poderá se tornar uma potência 
agrícola, assim como são os Estados do Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina, que tiveram o coo-
perativismo como base para a sua economia. Enten-
do que é só dessa forma, com base na cooperação, 
que vamos acabar com a pobreza extrema em nosso 
País, fortalecer a nossa agricultura familiar e promover 
o desenvolvimento regional.

O cooperativismo cresceu muito no Brasil nos 
últimos anos, mas ainda está longe de atingir os in-
dicadores dos países mais desenvolvidos, onde, em 
média, 40% da população estão ligadas a cooperativas. 
No Brasil, existem hoje cerca de 7.680 cooperativas, 
que geram aproximadamente 250 mil empregos dire-
tos e movimentam 6% do PIB nacional. Elas reúnem 
cerca de 7,8 milhões de associados, o que representa 
apenas 5% da população brasileira. Nota-se que te-
mos um grande caminho pela frente para alcançar o 
envolvimento desejado das pessoas e dos produtores 
rurais em cooperativas.

Um dos fatores que têm dificultado o crescimen-
to das cooperativas é justamente a base legal para o 
funcionamento das mesmas.

Essa discussão é antiga entre as cooperativas e 
também no Congresso Nacional e resultou na formula-
ção do Projeto da Lei Geral das Cooperativas, o PLS 
n° 3, de 2007, de autoria do Senador Osmar Dias, do 
PDT, e do PLS n° 153, de 2007, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. Ambos têm por objetivo substituir a 
Lei n° 5.764, de 1971, atual norma disciplinadora do 
cooperativismo.

Nosso objetivo, como Presidente da Comissão 
de Agricultura, é dar celeridade a este processo, para 
que possamos definir de uma vez por todas o ato co-
operativo, e questões referentes à tributação das co-
operativas, além da unicidade, representatividade e 
abertura de capital das cooperativas. 

É com este objetivo que marcamos para o próximo 
dia 24 de maio uma audiência pública na Comissão de 
Agricultura onde iremos tratar de um encaminhamento 
conclusivo para a Lei Geral do Cooperativismo.

Um ponto fundamental de divergência entre os 
projetos em exame diz respeito à definição do ato co-
operativo. O PLS n° 153 segue a definição tradicional, 
conforme a qual ato cooperativo é “aquele praticado 

entre a cooperativa e seu cooperado, ou entre coo-
perativas associadas, na realização de trabalho, ser-
viço ou operação que constituem o objetivo social da 
cooperativa”. Já o PLS n° 3, de 2007, acrescenta um 
segundo parágrafo ao artigo, equiparando ao ato co-
operativo os “negócios auxiliares ou meios, indispen-
sáveis à consecução dos objetivos sociais”.

Outro ponto importante de divergência entre os 
projetos diz respeito à representação do sistema coo-
perativista. Conforme verificado, o PLS n° 3 incorpora 
o princípio da unicidade de representação e define a 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e 
as Organizações das Cooperativas Estaduais (OCE) 
integrantes como únicas representantes do coope-
rativismo nacional. A esse sistema cabe, no bojo do 
Projeto, parte significativa das funções de fiscalização 
e controle das cooperativas. Já a redação do PLS n° 
153, por sua vez, determina que é livre a organização 
de entidades de representação do sistema.

Não quero entrar aqui no mérito da matéria, o 
que faremos na audiência pública agendada para tal 
fim, mas apenas antecipar a importância de tratarmos 
esse assunto com a máxima urgência e rigor legislativo.

Entendo que o ideal seria concluirmos a trami-
tação da Lei Geral das Cooperativas, aqui no Senado 
e na Câmara, ainda este ano, eleito pela ONU como 
o Ano Internacional do Cooperativismo.

Levando em conta que as cooperativas estão se 
apresentando como boa alternativa ao enfrentamento 
da crise financeira internacional, além de promotoras 
do desenvolvimento humano, creio que daremos uma 
grande contribuição para que este segmento possa 
contribuir com mais efetividade para a estabilidade da 
economia brasileira e, principalmente, para o crescimen-
to e o desenvolvimento do meu Estado de Rondônia.

Entendo que, por meio do cooperativismo, nós 
vamos fazer crescer a economia do nosso Estado 
de Rondônia, fortalecer os nossos produtores rurais 
e fazer com que os nossos agricultores possam ser 
melhor remunerados.

Era esse o tema que eu tinha para tratar nesta 
tarde.

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

– MT) – Parabéns, Senador Acir. 
Falará agora a Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senadora Ângela Portela.
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Falará agora o Senador Alvaro Dias.
V. Exª tem o tempo regimental. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Pedro Taques.
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Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estamos aguar-
dando a decisão do Ministro Celso de Mello sobre a 
postulação da defesa de Carlos Cachoeira para adiar 
o depoimento que ocorrerá amanhã.

É evidente que aguardamos o não acolhimento 
dessa pretensão da defesa, já que se trata de estra-
tégia protelatória, que tem o objetivo de ganhar tem-
po para reduzir o interesse que há hoje na sociedade 
brasileira em relação às investigações procedidas a 
partir da Polícia Federal, do Ministério Público e ago-
ra pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no 
Congresso Nacional.

Mas, a propósito, Sr. Presidente, volto à tribuna 
para defender a revogação do segredo de justiça, em 
razão dos fatos relevantes que justificam essa provi-
dência, sustentando-me em jurisprudência firmada 
em vários precedentes existentes, com julgados já 
conhecidos de ministros como Paulo Galotti, Celso 
de Mello, e outros.

O requerimento que apresentamos à CPI para 
que, como instituto, vá ao Supremo requerer a revo-
gação do segredo de justiça está subscrito agora pela 
maioria esmagadora dos integrantes da comissão par-
lamentar de inquérito. Isso significa que o requerimento 
será aprovado assim que colocado para deliberação.

O sigilo judicial imposto nos autos do referido In-
quérito viola claramente a regra geral de publicidade 
dos atos jurisdicionais, não cabendo mais, neste caso 
específico, a manutenção da restrição à publicidade 
diante dos fatos de notório conhecimento público, de-
vendo, portanto, ser revogado.

É preciso enfrentar a realidade sobre a qual se 
coloca esta CPMI. Nesse sentido, a questão que se 
indaga deve ser a seguinte: como se pode falar em 
revogação do sigilo judicial quando esse já não mais 
existe ou quando se revela inócuo e inconstitucional?

O próprio Supremo Tribunal Federal já se pro-
nunciou no sentido de que o fundamento do segredo 
de justiça é medida excepcional.

Ora, não mais há que se falar em violação da inti-
midade dos investigados, justamente porque os autos 
já foram expostos na maior vitrine existente no mundo 
contemporâneo: a Internet.

Nesse sentido, já havia me pronunciado em reu-
nião da CPI, citando jurisprudência da lavra do Minis-
tro Celso de Mello e do Ministro Paulo Galotti e sugeri 
exatamente a revogação do segredo de justiça.

O interesse público, no caso em referência, so-
brepõe-se ao sigilo, já que as investigações revelaram 
a extensa utilização da máquina pública para enrique-
cimento ilícito de alguns. A quebra do sigilo permitirá a 
análise, portanto, pela opinião pública, dos fatos que 

ensejaram a abertura do inquérito, permitindo, assim, 
uma maior fiscalização.

Trago importante precedente da Corte Suprema, 
do Ministro Celso de Mello, que poderia, de uma vez 
por todas, convencer a comissão e o próprio Supremo, 
ao apreciar a necessidade de revogar o segredo de 
justiça. Diz o Ministro:

“(...) não vejo motivo para que estes au-
tos tramitem em ‘segredo de justiça’, [isto em 
referência a outro caso], pois existe expectativa 
de privacidade naquelas situações em que o 
objeto do litígio penal – amplamente divulga-
do, tanto em edições jornalísticas quanto em 
publicações veiculadas na ‘Internet* – já foi 
exposto de modo público e ostensivo.”

Afirmou o Ministro que: 

“(...) não custa rememorar, tal como sem-
pre tenho assinalado nesta Suprema Corte, 
que os estatutos do poder, numa República 
fundada em bases democráticas, não podem 
privilegiar o mistério. 

(...)

A Assembleia Nacional Constituinte, em 
momento de feliz inspiração, repudiou o com-
promisso do Estado com o mistério e com o 
sigilo, que fora tão fortemente realçado sob a 
égide autoritária do regime político anterior. Ao 
dessacralizar o segredo, a Assembleia Cons-
tituinte restaurou velho dogma republicano e 
expôs o Estado, em plenitude, ao princípio de-
mocrático da publicidade, convertido, em sua 
expressão concreta, em fator de legitimação 
das decisões e dos atos governamentais.”

Portanto, Sr. Presidente, cabe a essa Comissão 
Parlamentar de Inquérito adotar uma postura moderna 
e, sobretudo, que vá ao encontro de decisões importan-
tes e incontestáveis, como, por exemplo, na Operação 
Pasárgada, quando o Ministro Paulo Gallotti, atendendo 
a pedido feito pelo Ministério Público Federal, revogou 
o sigilo judicial do inquérito, tendo em vista que não 
havia mais amparo legal para a manutenção dos da-
dos. O conteúdo já estava em domínio público, e não 
seria razoável que a sociedade, inclusive a imprensa, 
ficasse impossibilitada de conhecer os autos. 

É o que se repete agora com essa Operação Las 
Vegas e com essa Operação Monte Carlo. O cenário 
é semelhante. 

No mesmo sentido, foi a decisão do Ministro 
João Otávio de Noronha, no julgamento do inquérito 
da Operação Mãos Limpas, afirmando que: 
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“(...) com a realização das buscas e apre-
ensões e as prisões, o caso caiu em domínio 
público (...) e a imprensa tem noticiado fatos 
com restrição de informações, o que enseja 
a distorção delas.” 

É outra situação semelhante à atual: os vazamen-
tos que ocorreram, ocorreram seletivamente, fazendo 
supor orientação política. Portanto, há uma distorção 
da realidade. Para corrigir essa distorção, a revogação 
do segredo de justiça, que possibilitará a divulgação 
ampla dos autos.

Esse requerimento, Senador Pedro Taques, foi 
assinado já por V. Exª também e pela maioria esma-
gadora dos integrantes da Comissão. Então, creio que 
haverá consenso na sua aprovação. 

Quero também abordar outras questões. Trata-
-se da pretensão de alguns, ainda reiterada no dia de 
hoje, de convocar o Procurador-Geral da República. 
Nós entendemos, à luz do Direito, que há impedimen-
to absoluto. Do meu ponto de vista, embora não seja 
especialista, Senador Pedro Taques, não caberia se-
quer deliberação. Nós podemos invocar a preliminar 
em respeito à Constituição e não deliberar sobre essa 
matéria, respeitando essa prerrogativa constitucional 
do Procurador-Geral da República de ser preserva-
do, ao não depor em CPI, já que o resultado final dos 
trabalhos de investigação da Comissão será subme-
tido a ele, para responsabilização civil e criminal dos 
eventuais envolvidos em delitos, que forma praticados 
e denunciados.

Vou registrar nos Anais o que diz a Legislação 
vigente, para depois discutir a questão de mérito. Pri-
meiro, entre as autoridades que podem ser convoca-
das por qualquer Comissão da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, relacionadas no art. 50 da 
Constituição Federal, estão os ministros de Estado e 
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordina-
dos à Presidência da República. Nessa relação não 
consta o Procurador-Geral da República, ou seja, ele 
não pode ser convocado por qualquer comissão da 
Câmara ou do Senado.

Segundo, o § 3º do art. 58 da Constituição Fe-
deral prescreve para as comissões parlamentares de 
inquérito encaminhamento de suas conclusões, se for 
o caso, ao Ministério Público, para que promova a res-
ponsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ora, se é 
o Procurador-Geral da República quem vai promover 
ações penais ou civis, como é que ele pode ser con-
vocado para depor somente como testemunha, porque 
ele não é o investigado, na CPI que vai encaminhar os 
resultados de suas investigações?

Terceiro, além dos aspectos constitucionais, o 
próprio Código de Processo Penal, Lei nº 3.689, rela-

ciona situações em que os órgãos do Ministério Público 
estão impedidos de funcionar. 

O art. 252, em seu inciso II, combinado com o art. 
258, impede o funcionamento do Ministério Público nos 
processos em que tenha servido como testemunha.

É exatamente esse o caso em que o Procurador-
-Geral da República está impedido de prestar depoi-
mento em CPI. Ou seja, trata-se de um impedimento 
absoluto. O Procurador-Geral da República não pode 
depor, seja em juízo, seja em comissões parlamentares, 
seja em qualquer outro órgão que promova investiga-
ção sobre feito que seja da sua atribuição funcional.

Mas, Sr. Presidente, nós não concordamos nem 
mesmo com a convocação da Subprocuradora. E justifi-
co a discordância dessa iniciativa. Essa CPI se instalou 
para contribuir em investigação que chegue a crimino-
sos que devem ser indiciados aqui e denunciados ao 
Ministério Público para a necessária responsabilização 
civil e criminal.

Temos, diante da amplitude desse escândalo, um 
tempo escasso para chegarmos às conclusões. Não 
há razão alguma para ouvir alguém que tenha respon-
sabilidade de contribuir junto ao Procurador-Geral da 
República para a mais eficiente responsabilização, que 
é o que se espera do Procurador-Geral da República. 
O Procurador agiu com correção; a Subprocuradora, 
da mesma forma. Nós já abordamos esse tema na 
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Quando chega à mão da Procuradoria-Geral da 
República o inquérito conseqüente da Operação Las 
Vegas, os elementos jurídicos não eram suficientes, 
segundo a Procuradoria, para adotar providências em 
relação a parlamentares que eventualmente foram 
citados em ligações telefônicas durante as investiga-
ções que tinham por objetivo saber dos vazamentos 
existentes na Polícia Federal.

É bom repetir: a Operação Las Vegas foi instala-
da com o objetivo de investigar vazamentos que ocor-
riam no seio da Polícia Federal e que comprometiam 
as operações policiais no combate ao jogo no Estado 
de Goiás.

O aparecimento de outros nomes e dos fatos cha-
mados fortuitos, fatos novos, foi consequência dessa 
investigação. O que chegou, portanto, ao Procurador-
-Geral da República tinha como objeto a investigação 
dos vazamentos. E as citações havidas em ligações 
telefônicas interceptadas, segundo a Procuradoria, 
não foram suficientes para caracterizar indícios juridi-
camente sólidos para a instauração dos procedimen-
tos necessários.

O que se sabe e o que se revelou foi que a Pro-
curadoria, em comum acordo com o delegado res-
ponsável pelo inquérito, optou por não instaurar os 
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procedimentos. Se o fizesse, certamente despertaria 
os investigados, e a Operação Monte Carlo não teria 
o sucesso que alcançou.

Poderia arquivar, alegando inexistência de fa-
tos relevantes para a instauração dos procedimentos 
que caberiam, se houvesse, ao Procurador-Geral da 
República. Se arquivasse, também comprometeria 
as investigações. Obviamente, aqueles que usavam 
aparelho Nextel não o fariam mais, despertados para 
a existência de uma investigação.

Ou seja, a estratégia adotada pela Procuradoria-
-Geral da República foi bem sucedida: houve o pros-
seguimento das investigações, com a instauração 
dos procedimentos, via Operação Monte Carlo, e o 
Carlos Cachoeira foi para detrás das grades; figuras 
com foro privilegiado passaram a ser investigadas, e 
o Congresso Nacional pôde instalar a Comissão Par-
lamentar de Inquérito.

Se essa estratégia não fosse adotada pelo Pro-
curador-Geral da República, teríamos esse desdobra-
mento? Ou veríamos uma operação da Polícia Federal, 
hoje bem sucedida, frustrada em razão da revelação 
da existência de investigações em curso?

Naquele momento, o sigilo foi essencial, não só 
para que o aparelho Nextel pudesse continuar sendo 
utilizado, já que imaginavam não estariam esses apa-
relhos grampeados pela Polícia Federal, mas também 
porque os incautos criminosos puderam ser alcança-
dos pela competente investigação da Polícia Federal 
no Estado de Goiás.

E mais, Sr. Presidente: essa estratégia adota-
da pelo Procurador talvez seja uma das razões da 
irritação de alguns. Ao não encaminhar ao Supremo 
e ao não arquivar o inquérito da Operação Las Ve-
gas, o Procurador-Geral da República proporcionou a 
oportunidade de uma investigação de profundidade e 
rigorosa que acabou de revelar fatos novos, que en-
volvem, por exemplo, uma grande empresa do País, a 
mais privilegiada de todas pelo Poder Público nacional 
nos últimos anos, a Empresa Delta, que alcançou, em 
operações referentes a limpeza urbana, aluguel de ve-
ículos e obras, 23 Estados da Federação – Municípios, 
Estados e a União, sobretudo a União.

Em cinco anos, de 2007 a 2012, foram empe-
nhados mais de R$4,1 milhões a favor da Delta Cons-
truções, 90% desse valor através do Dnit, em obras 
com aditivos generosos; obras, portanto, superfaturas.

Nós chegaríamos a isso se a estratégia do Pro-
curador fosse outra? Certamente não. A estratégia de 
prudência adotada pelo Procurador-Geral da Repúbli-
ca é que possibilita agora a investigação de um dos 
grandes escândalos de desvio do dinheiro público na 
República.

A negociata recente com a compra da Delta pelo 
grupo que representa o Friboi, que obteve R$16 bilhões, 
há pouco tempo, do BNDES com juros privilegiados, 
vem na esteira desse escândalo e leva o Ministério 
Público do Rio de Janeiro a exigir investigações.

Tudo isso não estaria acontecendo se o Procu-
rador-Geral da República adotasse outra providência 
diversa dessa estratégia prudente e inteligente que 
possibilitou investigações e providências que nos levam, 
agora, à responsabilidade de investigar uma empresa 
que, certamente, desviou bilhões de reais dos cofres 
públicos do País.

Portanto, a minha conclusão é de que muitos es-
tão irritados não porque o Procurador demorou, mas 
porque o Procurador não arquivou. Se ele tivesse ar-
quivado, o Cachoeira não estaria na cadeia; se ele ti-
vesse arquivado, a Delta não estaria sendo investigada 
e o Sr. Fernando Cavendish estaria livre, leve e solto, 
afirmando que compra políticos e compra Senadores 
e, no entanto, ele está prestes a ser colocado no ban-
co dos réus da Justiça brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, vamos combater de for-
ma veemente as tentativas de convocação do Minis-
tério Público para depor na Comissão Parlamentar de 
Inquérito, porque cabe a ele...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...) 
cabe ao Ministério Público, representado pela autori-
dade maior que é o Procurador-Geral da República, 
ser o advogado de acusação no julgamento histórico 
do mensalão, prestes a ocorrer. Esse desvio de foco 
tem também essa finalidade: fragilizar, desgastar a 
autoridade do Procurador-Geral da República como 
advogado de acusação dos mensaleiros.

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

– MT) – Parabéns, Senador Alvaro Dias, pela sua fala.
Passo a palavra a S. Exª o Senador José Pimen-

tel. (Pausa.) 
O próximo, o Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Senador Pedro Simon. V. Exª dispõe do tempo 

regimental.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, vi na Folha de S.Paulo – e, surpre-
endentemente só na Folha! – que a Presidente da 
República recebeu os estudos do seu Ministério e já 
fez o decreto criando o Ficha Limpa. O projeto de Fi-
cha Limpa saiu da Presidência e foi ao seu Ministério 
exatamente para receber a palavra semifinal. 

Olhe, nota dez! Eu estava até meio chateado. Eu 
falava, nós conversávamos, conversávamos...Estive-
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mos V. Exª e eu com o Ministro Hage, que mostrou o 
estudo que tinha levado para a Presidente. Falamos 
com a Ministra Chefe da Casa Civil, com o Ministro da 
Justiça, que estava na mão da Presidente. E ela, ao 
seu estilo – temos de aprender o seu estilo –, silêncio 
geral, nem sim nem não, nem a nem b. De repente, 
aparece a notícia. 

Olhe, é um grande momento! E vem em uma 
grande hora, vem para qualquer dúvida, qualquer in-
terrogação que possa haver. Acho que a Presidenta 
está dando um caminho indicativo. Essa é a Presidenta 
da República. Ficha limpa federal, para todos. E a no-
tícia diz que é, inclusive, para ministros, para cargos 
de confiança e para cargos determinados. 

“A presidente Dilma Rousseff enviou para 
análise da Advocacia-Geral da União um decre-
to instituindo a validade dos mesmos critérios 
da Lei da Ficha Limpa para o preenchimento 
de cargos de confiança no governo federal.

O filtro valerá para a administração direta 
e indireta e dele não escaparão nem ministros 
de Estados [acho que é isto, ministros do Exe-
cutivo e ministros do Judiciário, todos terão 
que ter ficha limpa] e presidentes de estatais 
e autarquias. 

Assim como na lei que rege as candi-
daturas, não poderão ser nomeados aqueles 
condenados em segunda instância em deci-
sões colegiadas. Segundo pente-fino prévio 
da Casa Civil, se começar a vigorar a nova 
regra não atingirá nenhum ocupante do pri-
meiro escalão.” 

Não sei, tomara que seja verdade! 
Acho que nós fechamos o arco. Começou com 

o Ficha Limpa, projeto que o Congresso votou porque 
a gurizada estava ali na frente, as redes sociais co-
brando. Aí se levantou a interrogação com relação ao 
Ficha Limpa lá no Supremo Tribunal, e os jovens tam-
bém foram para a frente do Supremo Tribunal. Vale: o 
Ficha Limpa está em vigor. 

Aí veio o Conselho Superior da Magistratura, 
a figura da ilustre Ministra; aí veio a interrogação, se 
ela tinha poderes ou não tinha, se ficava delegada 
aos corregedores estaduais e ela ficava esperando 
notícia. Decisão muito importante do Supremo, deci-
são excepcional do Supremo, cortou na própria carne 
quando disse: “Não, a Corregedora tem a palavra final” 
– segundo passo. 

Agora vai para o Executivo e, a partir de agora, no 
Executivo, não vai acontecer de um Pedro Simon qual-
quer da vida chegar lá para Presidente e dizer: “Fui eu 
que nomeei, o cargo é para mim. O cargo é do PMDB, 

o PMDB designou para mim, Pedro Simon”. E eu vou 
lá, pego Joaquim da Silva, entrego e é nomeado. Não. 
Tem de passar pelo crivo, tem de ver a biografia, tem 
de ver quem é, e não é ver quem é depois de já estar 
nomeado, é ver quem é antes de ser nomeado. Um 
membro importante, um ministro muito importante... Se 
eu soubesse antes o que eu fiquei sabendo depois, eu 
não teria votado nele. Podem dizer que foi erro meu, 
que eu devia ter verificado – é verdade –, mas erro de 
todo o mundo. Porém ninguém disse nada. Ninguém 
tocou no assunto. É um assunto que se tinha obriga-
ção de ficar sabendo e, ficando sabendo, mudar-se-ia 
o resultado da decisão.

Mas V. Exª, Sr. Presidente, é hoje a grande refe-
rência desta Casa do ponto de vista jurídico, ético e 
do conteúdo de capacidade pelo cargo que já exerceu, 
que é, Procurador, e pelas experiências que nesse car-
go adquiriu. Preocupo-me, Presidente, primeiro com a 
nossa CPI ouvindo Procurador, ouvindo delegado. Aliás, 
eu tive a melhor impressão desses dois depoimentos, 
até conversando com esse Senador que está ao meu 
lado, eu dizia: “Esse delegado é impressionante! É uma 
figura de cara limpa e é um jovem, um guri de 30 anos”. 
Tive a melhor das impressões de um e de outro. Só há 
uma coisa: nenhum dos dois disse novidade nenhuma. 
Não disse novidade nenhuma, porque tudo já foi dito. 
Já se havia ouvido em rádio e jornal, pegando o espaço 
que o Miro tem na televisão ou pegando o espaço do 
Garotinho, não sei o quê. Tudo eu já tinha visto. Tudo 
já tinha saído. E nós lá nos reunindo. Enquanto isso, a 
Delta parece que está sendo vendida. 

Olhe, Sr. Presidente. Eu tenho aqui R$2,00. Eu 
boto R$2,00, porque ela está sendo vendida por R$1,00. 
E eu não sei se esse real – porque a Delta está sendo 
vendida pelo frigorífico – é do frigorífico ou do BNDES, 
que tem 33% lá no frigorífico. De onde é que vem o 
real? Uma empresa como a Delta, que o Governo está 
cuidando, já devia ter decidido, em termos da impe-
nhorabilidade dos seus bens, pois a CPI da qual V. Exª 
participa tem condições e ética, técnica de capacidade. 
Eu não participo. O meu partido acha que eu já estou 
superado. Depois dos conceitos de ética, os partidos 
são tão sérios, são tão profundos que eu não chego a 
atingi-los. E a Comissão não faz nada; e a Comissão 
deixa...O negócio é hoje; hoje está lá... O cara pegou 
R$1,00, botou lá e disse: “A Delta é minha”. Onde é 
que nós estamos? 

Uma empresa que era um açougue, se não me 
engano em Anápolis; foi crescendo e hoje é o maior 
frigorífico do mundo, o maior frigorífico do mundo; claro, 
com o dinheiro do BNDES. De repente, um açougue 
que vira frigorífico... E o Sr. Meirelles, que foi presiden-
te mundial do Banco de Boston, o único estrangeiro 
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que foi presidente mundial do Banco de Boston, vem 
e assume o controle. E depois que assume o contro-
le o Sr. Meirelles, aparece a sua empresa por R$1,00 
comprando a Delta. No início aparecem as manche-
tes de que o Sr. Meirelles e a J&F tinham o apoio do 
Governo Federal para fazer essa compra. E aí vem o 
Governo Federal e diz: “Não é verdade. O Governo 
Federal não tem absolutamente nada a ver com isso”. 
Vem a segunda notícia: que o apoio que o Meirelles 
teve, o aval não foi do Governo Federal, foi do Lula. O 
Lula é que teria liberado e dito ao Meirelles: “Vá adian-
te. A J&F pode comprar a Delta”.

E a CPI não faz nada, Presidente! Eu não consigo 
entender: a CPI não faz nada. A CPI vai ouvir amanhã 
o Sr. Cachoeira, que vem aqui para dizer que não vai 
falar nada, e não diz uma palavra com relação a essa 
matéria. E tem esse fato mais grave agora: o Sr. Meirel-
les não falou com o Governo Federal, mas falou com o 
Lula. Está aqui a matéria: “Meirelles teve aval de Lula 
para sua empresa comprar a Delta”. A notícia anterior 
dizia que a empresa tinha tido o aval do Governo Fe-
deral. Aí vem o Governo Federal e reagiu. O Governo 
Federal estava quase dando uma nota dizendo que o 
Governo Federal não tinha nada a ver com isso. En-
tão, veio o Meirelles e diz: não foi o Governo Federal, 
mas foi o Lula.

Mas se o Ministério, o órgão da fiscalização do 
Governo Federal, está fiscalizando a Delta para dizer 
que ela é uma empresa inidônea e com isso não po-
derá nem negociar com o Governo, nesse interstício, 
enquanto o Governo decide que a empresa Delta é 
inidônea, nessas 48 horas vai lá o Sr. Meirelles bota 
US1.00 na mesa – não sei se é real ou dólar, agora não 
sei, peço desculpa, mas acho que é o real – e compra 
a empresa. Coloca lá um cidadão, que veio de não sei 
onde. E aí está o jornal com uma página inteira mos-
trando coisas que ela já teria feito na outra empresa. 
Tem um dossiê dele na outra empresa. 

E a CPI não faz nada, Sr. Presidente. Eu não con-
sigo entender. A CPI amanhã vai ouvir o Sr. Cachoei-
ra, que, sob a orientação do seu advogado, o ilustre 
ex-Ministro da Justiça, vai dizer que só fala perante a 
Justiça. Acredito que essa possibilidade de um acordo 
na CPI entre PT e PSDB de esfriar dificilmente não le-
vará à CPI a obrigação de cumprir aquilo que ela tem 
obrigação de cumprir. 

Gosto muito do Governador de Goiás. Tenho por 
ele a maior simpatia e o maior respeito, mas que a si-
tuação dele está confusa, está. O negócio da compra 
da casa foi muito estranho. Achei estranhas as de-
clarações dele de que vendeu a casa e recebeu três 
cheques. Dois de R$600 mil e um de R$400 mil. De 
R$1,4 milhão. Perguntaram a ele: “Quem assinou os 

cheques?” Ele respondeu que não sabe quem assinou 
os cheques. “Mas como não sabe?”. “Não me preocu-
pei porque só vou passar a casa, escriturar a casa, 
depois de os cheques estarem depositados.” Sim, mas 
eu vendo uma casa, recebo três cheques e não olho 
o nome de quem os assinou, não sei quem assinou? 
É muito estranho! Por coincidência, quem comprou foi 
um sobrinho do Sr. Cachoeira e o Sr. Cachoeira foi pre-
so na casa que era do Governador e que ele vendeu. 
São coisas muito confusas que deverão ser esclare-
cidas. Não tenho um ponto de vista firmado sobre se 
deve vir ou se não deve vir. Tenho um ponto de vista 
firmado sobre que não se deve decidir: não deve vir 
politicamente ou deve vir politicamente? As mesmas 
coisas implicam o Governo do Distrito Federal e o meu 
amigo Governador do Rio de Janeiro. Mas não fazer 
nada, deixar as coisas rolarem? 

Ora, Sr. Presidente, estou aqui há 30 anos. Con-
segui fazer muita coisa, mas uma coisa eu nunca con-
segui: criar uma CPI para tentar fazer um levantamento 
de corruptores ou de empreiteiros. Nunca consegui. Não 
houve jeito. Consegui assinaturas, assinaturas foram 
retiradas, foram entregues na Mesa assinaturas, mas 
a Mesa não criava. Nunca consegui. Desta vez, nesta 
CPI, sem que ela tenha sido criada para isso ou para 
aquilo, a Delta já está lá, uma empreiteira já está lá 
com tudo o que tem a ver. Não temos nada a buscar, 
está tudo apurado.

Agora, querer colocar para baixo, esconder? De 
repente não tem mais Delta; hoje já é outra empresa, 
outro nome?! O presidente da Delta está indo para os 
Estados Unidos e, com esse dinheiro, vai montar uma 
empresa de venda de gasolina ou sei lá o quê. O pre-
sidente da Delta vai para os Estados Unidos, a Delta 
não existe mais. O que existia era uma empresa, um 
grande frigorífico que o presidente Meirelles assume. 
Vão sepultar tudo o que foi encontrado em torno da 
Delta, todas as provas em torno da empreiteira vão 
desaparecer. Corrupto vai para cadeia. Daqui a pouco 
vão pegar o governador tal, o deputado tal e o Senador 
daqui, esse sim, vai sair da tribuna, mas empreiteiro, 
corruptor? Nunca se conseguiu. 

É o que eu dizia: pela primeira vez, nós não fo-
mos buscar os fatos, não é que tivemos o peito de 
investigar a Delta, não tivemos peito de coisa nenhu-
ma, não fizemos coisa nenhuma! A Polícia Federal e 
a Procuradoria encontraram e apresentaram os fatos, 
mas não estamos tendo o peito de manter, não temos 
a coragem de enfrentar, estamos vendo a CPI desmo-
ralizada, ridicularizada, fazendo isso na nossa cara!

A Delta foi extinta em pleno funcionamento de 
uma CPI! Como que o Governo, investigando a ética da 
Comissão para dizer se ela é inidônea, no meio disso a 
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empresa é vendida, não faz nada! E nós também não 
fizemos nada! É, se meter com corruptor é diferente! 
Ninguém disse nada com o negócio do nosso querido 
Senador aqui, nem com os três Deputados lá, nem 
com os Governadores, nem com ninguém. Ninguém 
diz nada. Pode fazer! Mas o que tem o dinheiro, o que 
corrompe, o que desmoraliza, o que vai lá e pega a 
metade dos funcionários da polícia, da brigada, dos 
procuradores, o diabo para o político, com esse não 
acontece nada. O cara sai lá, vai para os Estados Uni-
dos refazer a sua vida, uma montanha de dinheiro, e 
vai embora. E nós ficamos aqui. 

E a Delta, esquece. E aquilo que o Deputado 
Miro Teixeira, desde o início berrava: “Vamos pegar a 
Delta agora, vamos garantir que não se mexa no pa-
trimônio dela para garantir a devolução daquilo que 
foi roubado”. Não... E olha que o Deputado Miro vem 
falando isso desde a primeira hora, desde que isso 
apareceu nos jornais, na primeira hora, o Deputado 
Miro Teixeira tem dito. Eu não estou preocupado com 
nada, eu estou preocupado em garantir que os bens 
dessa empreiteira sejam sequestrados no sentido de 
garantir as dívidas, as roubalheiras que foram feitas. 
Nada, absolutamente nada! 

Eu me esqueci de dizer, eu nem estou acredi-
tando nessa notícia sobre o Lula, que o Meirelles foi 
lá falar com o Lula sobre a compra da Delta. Por que 
o Lula ia ter que dar palpite numa coisa dessas? Eu 
duvido, mas a manchete está aqui. Eu não acredito. 
Sinceramente, não vejo por que o Lula teria que dar 
palpite no negócio da Delta. Claro que estão invocan-
do uma coisa que é importante analisar. A Delta seria 
a empresa que tem mais obras do PAC.

Mas até aí eu não discuto. Tem e não está reali-
zando? Averigue-se. Agora, tem outros que dizem: “É, 
mas tem muita obra! Se fizer escândalo, se substituir, 
se paralisar, aí vai ter que fazer nova licitação, aí vão 
perder muito tempo e muito dinheiro”. Não sei. 

Duvido que o Lula tenha dado esse palpite. Tenho 
muito respeito pelo Lula. Aliás, tenho dito isso, tanto 
com relação ao Lula como com relação ao Fernan-
do Henrique. Conheço-os na intimidade, conheço-os 
desde o tempo da luta lá na oposição, quando um era 
presidente de sindicato, e o outro era um professor 
que voltava do exílio e fazia conferências. E, de lá até 
aqui, passando por oito anos cada um na Presidência 
da República, posso ter restrições, divergências, mas 
sou obrigado a reconhecer que são homens de bem, 
são homens dignos, são homens corretos. Não co-
nheço nada com relação à vida particular de cada um, 
posso ter discordado, divergi, como divirjo do Lula por 
ele não ter iniciado aquela CPI desse Cachoeira lá no 
início, quando apareceu, mas não foi má-fé no sentido 

de coisa pessoal. Posso ter discordado do Fernando 
Henrique quando não fez a CPI da Vale do Rio Doce, 
da sua privatização, mas não posso dizer que tenha 
sido coisa pessoal.

Por isso, esta hora é tão importante, em que a 
Presidente Dilma tem mostrado uma diferença im-
pressionante com relação ao seu Governo, que a fir-
meza de intenção e a rigidez na sua forma de ação, 
acho que isso faz a diferença. Enquanto as coisas que 
aconteciam no Ministério do Fernando Henrique ou no 
Ministério do Lula aconteciam e se passava adiante, 
ela demitia. Demitiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete, oito. E está aí, agora, na Petrobras, fazendo um 
trabalho que acho correto. Acho que o trabalho feito 
pela ilustre Presidente tem um significado muito, mui-
to positivo. Ela está colocando técnicos, está tirando 
aquelas indicações político-partidárias de a, de b, de 
c e colocando as pessoas mais competentes, mais ca-
pazes, tecnicamente mais preparadas, para os cargos. 
Acho que está certa, este seu estilo está certo. Essa 
decisão dela de mandar hoje a exigência de ficha lim-
pa para qualquer nomeação, qualquer uma, seja qual 
for, é o estilo da Presidente, e acho que está certo! 

Essa notícia que apareceu no jornal de que o 
Governo da Presidente Dilma estava dando aval, li-
berando que a Delta fosse vendida para a JBS, o Go-
verno veio e desmentiu: “Não é verdade. O Governo 
não está dando garantia de coisa nenhuma!” E isso é 
positivo e é o estilo da Presidente, e eu acho correto.

Daqui em diante, com toda sinceridade – e V. 
Exª é membro da Comissão –, acho que nós teremos 
de fazer alguma coisa. Acho que V. Exª que tem auto-
ridade, credibilidade e palavra... Eu, para poder falar, 
tenho de esperar os 32 titulares e os 32 suplentes, 
para ter chance... Acho que V. Exª poderia levar isso 
à Comissão, poderia chegar amanhã à Comissão e 
dizer: “Nós vamos fazer ou não?” Pelo menos decidir. 
Até para decidir: “Não vamos fazer nada!”. Mas, pelo 
menos, decidir: “Olha, eu acho que esta questão não 
cabe a nós; então, nós decidimos que não cabe à Co-
missão de Ética.” Mas não fazer nada não pode ser.

Dizer que a coisa já aconteceu e daqui a algum 
tempo alguém vai dizer: “Não, mas a CPI não fez nada, 
a CPI concordou, porque quem cala consente!” Não 
diz não e não diz sim e fica quieto... O silêncio é de 
consentimento.

É o apelo que faço a V. Exª: que amanhã na Co-
missão, ao lado do silêncio do S. Cachoeira, nós te-
nhamos a palavra do Presidente com relação ao que 
vamos fazer com relação a ele.

Para encerrar, que o ilustre Líder do PT leve ao 
Governo nota 10 à Presidente que instituiu a ficha lim-
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pa no Governo. Decisão 100%! Realmente, algo que 
vai marcar época. 

Estamos vivendo o terceiro passo: o Congresso 
já o fez; o Judiciário já o fez; a Presidente da Repú-
blica está fazendo agora e estamos vivendo, se Deus 
quiser, o fim da impunidade. E que esse fim da impu-
nidade não seja em cima de flores para a Delta, mas 
de justiça para a Delta. 

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

– MT) – Parabéns, Senador Pedro Simon, pela fala.
Passo a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acompanhei 
agora, no final, meu caro Senador Pedro Simon, esse 
importante registro. Mais do que um registro, é um fato 
histórico, incisivo, que vai na linha de um posiciona-
mento, eu diria até, dessa continuidade de moralização 
das instâncias, um processo muito firme de respeito à 
conduta correta em todas as esferas.

No próximo dia 16, Senador Pedro Simon, nós 
teremos a entrada em vigor da Lei de Acesso à Infor-
mação, que aprovamos aqui, da qual tive a honra de 
ser o relator. Aliás, tive a possibilidade de participar da 
decisão dessa lei nas duas Casas, porque participei da 
sua votação quando era Deputado e tive oportunidade 
de ser o relator aqui no Senado. É um importante ins-
trumento. Nós fizemos, inclusive, agora de manhã, em 
Salvador, um seminário com representantes municipais, 
com tribunais de contas dos Municípios, exatamente 
para a preparação, meu caro Senador Pedro Simon, 
das estruturas públicas para essa lei. Eu, inclusive, na 
última quinta-feira próxima passada, remeti à direção da 
Casa um questionamento, um pedido de informações, 
para que a gente tivesse ciência do que está sendo 
produzido, para que a partir de 16 de maio tenhamos 
o cumprimento dessa lei.

Se essa lei, Pedro Simon, já estivesse em vigor, 
muitas das coisas que hoje estamos discutindo teriam 
sido pelo menos evitadas, Pedro Taques. V. Exª, que 
participou muito conosco dessa empreitada do fim do 
sigilo eterno, sabe que é importante que nós, aqui, no 
Congresso Nacional, façamos a nossa parte com um 
esforço no sentido de que, com a lei em vigor, as insti-
tuições possam ofertar aos cidadãos as condições para 
entregar, cumprindo o seu dever, aquilo que de fato é 
importante nesse cenário de combate à corrupção, 
de transparência, de zelo pela coisa pública. Então, é 
fundamental que combinemos essas diversas frentes.

O Senador Pedro Taques me dizia há pouco que 
há uma PEC de sua autoria em relação à questão da 
utilização por parte das esferas, principalmente do 

Executivo, nesse patamar, para que, utilizando essa 
ferramenta da exigência da ficha limpa na ocupação 
dos cargos públicos, dê o grande exemplo. Portanto, 
já começar a trabalhar a partir de quem opera.

Agora, quem não tem a ficha tão limpa não pode 
querer de forma nenhuma a continuidade da ação de 
ficha limpa nos atos dos gestores públicos. Estaria 
sendo incoerente, incongruente. Nós poderíamos di-
zer que é aquela velha história de que alguém pode-
ria chegar à esfera pública, meu caro Pedro Simon, e 
dizer assim: “Faça o que eu digo, mas não faça o que 
eu faço”. Que moral teria? Não há como.

Acho que é importante, principalmente neste mo-
mento em que a gente aqui, no Congresso Nacional, 
dá um exemplo importante, que é a CPMI transcorrer 
e o Senado continuar com seus trabalhos normalmen-
te. Eu, particularmente, acho que esta fase é mais de 
coleta de informações, é a fase em que os Deputa-
dos e Senadores vão conhecer que caminhos foram 
trilhados, que informações chegaram a esse caminho, 
para depois, num passo seguinte, decidir quem deve 
e quem não deve vir. Portanto, colocar o carro diante 
dos bois não funciona. Eu não posso pretender arguir 
fulano, beltrano ou sicrano sem saber efetivamente o 
que foi traçado.

Essa CPI, meu caro Pedro Simon, acontece de 
forma diferente das outras. Nas outras, nós monta-
mos estrutura aqui para coletar informações; nesta, 
nós montamos estrutura para analisar as informações 
que já foram coletadas, de ações que já foram desen-
volvidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, 
pelo Judiciário.

Então, portanto, precisamos olhar isso e apontar, 
a partir da nossa ação, caminhos. Aí sim, para que não 
diga por aí afora que a nossa pretensão seja apenas de 
fazer um oba-oba sem encaminhamento, ou, na lingua-
gem que todo mundo utiliza, para terminar em pizza.

Por exemplo, eu tenho defendido – o Senador 
Pedro Taques também e a Senadora Vanessa é uma 
das que têm participado dessas reuniões e está na 
CPMI; são testemunhas de uma opinião que eu tenho 
expressado – que, em alguns casos, talvez não seja 
preciso chamar nenhuma dessas figuras. Se se en-
contrarem os elementos necessários para, eu diria, 
não uma condenação, mas pelo menos para remeter 
à instância que deve julgar essas figuras, por que eu 
teria de ouvi-los? Remeto para a instância.

A nós, Pedro Simon, como parlamentares – estou 
falando de Senadores e Deputados – foi dada, inclu-
sive, a partir do processo eleitoral, a prerrogativa de 
julgar os membros das nossas Casas. Aqui não é uma 
instância do Judiciário. Nós não julgamos crime; nós 
julgamos decoro parlamentar. O julgamento do crime, 
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se porventura o encontramos naquele conjunto de in-
formações, será julgado por instância externa e não 
por nós. Nós não temos essa prerrogativa constitucio-
nal. Eu diria que acertadamente, porque muitos dos 
parlamentares não são do ramo, digamos assim, não 
são da área jurídica. Eu, inclusive, não tenho formação 
jurídica. Imaginem a gente estatuir agora uma regra 
pela qual passaríamos a decidir sobre procuradores, 
governadores. Está errado! Quem decide sobre pro-
curadores é o Conselho do Ministério Público, órgão 
constituído com essa envergadura. Quem decide sobre 
governadores? O STJ. Portanto, não somos nós. Nós 
decidimos a quebra de decoro. Essa é a nossa função.

A outra função nessa CPMI, meu caro Taques, 
que é a função fiscalizadora da nossa parte, essa, sim, 
nós temos de cumprir, eu diria, rigidamente, analisando 
onde houve, onde não houve, que tipo de envolvimen-
to, a partir dessas informações, as ligações, o que foi 
estabelecido, o que foi produzido e, se encontrarmos 
esse tal crime, remeter para que as instâncias adequa-
das promovam o julgamento e promovam o encami-
nhamento das questões. Portanto, eu acho que essa 
deve ser a nossa tarefa, para que tenha consequência 
esse trabalho. Olhar as informações, apurar, checar 
as informações, ligar os pontos, estabelecer as suas 
vinculações e, aí, orientar qual deve ser o caminho e 
qual instância que deve adotar.

Agora, há uma outra coisa que é muito importante, 
meu caro Senador Pedro Taques, que façamos como 
resultado disso: espero que extraiamos dessa leitura 
– que, volto a insistir, é diferente de todas as épocas, 
Pedro Simon, diferente – lições que nos permitam, 
como parlamentares, a produção de legislação capaz 
de coibir essas coisas, para sair desse processo de a 
gente sempre chegar depois de o fato consumado. Por 
isso fiz referência, aqui, à lei de acesso à informação.

A CGU age muito bem, mas depois do fato con-
sumado. Aí, vai lá, apreende aquilo, apreende aquilo 
outro, acessa a informação, constata, chegando aos 
dados, que houve malversação, que houve desvio, e, 
aí, eu pergunto: quanto disso, meu caro Pedro Simon, V. 
Exª que é um Senador muito mais experiente que eu...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS. Intervenção fora do microfone.) – Mais velho.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não, com mais juventude acumulada, digamos assim, 
não vamos dizer mais velho. Acumulou mais juventude 
do que eu. Eu estou, ainda, começando.

Quanto disso retorna aos cofres públicos? A 
própria CGU deu um dado, recentemente, de que não 
chega a 1%. Além de uma coisa que a sociedade toda 
cobra: para as pessoas que se beneficiaram disso, 
não só o bloqueio dos bens. Como isso reverte, como 

isso volta? Porque há muita gente vivendo na boa, aí, 
a partir do que fez – uns condenados, outros soltos, 
e vivendo do resultado daquilo que amealharam de 
forma indevida.

Portanto, espero que essa lição sirva para a gente 
produzir, cada vez mais, leis duras, capazes e efica-
zes na ação de combate a essa prática de corrupção.

Eu me lembro que quando nós batalhamos aqui, 
em maio, meu caro Pedro Simon, para aprovar a lei de 
acesso à informação, que foi uma caminhada... Maio 
do ano passado era a nossa tentativa, mas só conse-
guimos aprovar depois. Insisti muito para que a gente 
votasse em 03 de maio. Era exatamente uma combi-
nação de fatores.

Depois, quando surgiu o escândalo Cachoeira, eu 
propus a esta Casa que nós juntássemos três Senado-
res – não mais do que isso, para não criar comissão, 
porque comissão se arrasta com reunião uma vez por 
semana –, para que esses três Senadores pudessem 
fazer uma espécie de compilação, para a gente tra-
balhar uma história com que sempre brinquei muito 
na Câmara... Ouviu, Pedro Taques? Eu dizia assim: 
“Vamos criar o cumpra-se e o revoga-se”. Cumpra-se 
o que está em vigor e revoga-se um conjunto de leis 
que existe aí, que nem serve mais para aplicar em 
absolutamente lugar nenhum. Então, era juntar isso.

V. Exª mesmo acaba de me informar que há uma 
PEC sobre um assunto que o Governo Federal acaba 
de anunciar que vai fazer. Provavelmente V. Exª deveria 
ter apresentado isso aqui no início do seu mandato. 
Tempo suficiente para que a gente já o tivesse aprovado.

Na Câmara dos Deputados, meu caro Senador 
Pedro Simon, tramita, desde outubro de 2010, um pro-
jeto idêntico ao que a Comissão de Juristas aqui da 
nossa Casa, ou dos notáveis Juristas, apontou: punir 
duramente a pessoa jurídica. Está tramitando, Sena-
dor Pedro Simon, na Câmara dos Deputados, desde 
outubro de 2010, que é punir o corruptor, quem gesta 
a ação e utiliza a esfera pública.

Nesta semana agora, a nossa Comissão de Ju-
ristas apontou como sendo isso uma das coisas deci-
sivas ao combate à corrupção. Está lá desde outubro 
de 2010!

Então, a essa história do “cumpra-se” e do “re-
voga-se”, eu quero acrescentar a chamada acuidade 
no “aprova”. Vamos ver o que, efetivamente, está em 
tramitação na nossa Casa. Proposição já sugerida por 
parlamentares das duas Casas, para trazermos para 
a Ordem do Dia. Sugeri, à época, que fossem a Sena-
dora Ana Amélia, o Senador Mozarildo e, se não me 
falha a memória, o Senador Acir Gurgacz. O Senador 
Mozarildo porque teve essa intenção quando dessas 
denúncias, dizendo que estava na hora de fazermos 
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essas denúncias. Então, seriam os três, para que eles 
pudessem, ao olhar de forma mais minuciosa, o que há 
no interior das Comissões, para tentarmos trazer para 
a Ordem do Dia, e emprestarmos, com essa aprova-
ção, ferramentas importantes ao combate à corrupção.

Hoje eu estava, Senador Pedro Simon, com a 
CGU em importante seminário em Salvador. Um dia em 
que, basicamente, antecede à entrada em vigor da Lei 
de Acesso à Informação. Trabalhei em conjunto com a 
CGU. Louvável a atitude do nosso Controlador-Geral 
Jorge Hage. Mas de nada adiantou esse tempo inteiro 
a caminhada dele, porque ele não tinha até então uma 
ferramenta como essa.

E não tem essa outra ferramenta a que estou 
me referindo aqui, que é a ferramenta para combater 
o crime e para punir duramente as pessoas jurídicas 
envolvidas nessas transações.

Portanto, é importante que, nesse conjunto de 
coisas, a gente tente sair daquela lógica de que a gen-
te só chega depois.

Isso me parece até aquele quadro, feito inclusive 
por um militante da luta política durante muitos anos, 
já falecido, o ator Milani. Ele sempre dizia depois: “Ah, 
é, é?”. Era como se dissesse que estava tudo bem, 
que encontrou isso, mas é daí? O que se vai fazer 
depois disso? Nada. Já foi. É a aquela brincadeira da 
flecha lançada: foi-se; não volta nunca mais. A gente 
sabe até que ela foi lançada. Em alguns momentos, 
a gente até detecta onde a flecha bateu, mas a gen-
te não consegue mais voltar para dizer que ela bateu 
em lugar errado. “Volta a flecha aí rapidinho, e vamos 
apontar o alvo correto.”

Importante é que essas ferramentas sirvam para 
isso.

Aí, começa com o simples ato, julgado por alguns, 
que acho importante: quem entra na esfera pública? 
Qual o seu comportamento? Como está sua vida? 
O que você fez? Portanto, a história da Ficha Limpa.

Qual é o problema, Senador Pedro Simon, de 
um dirigente de Município, de Estado, da União, um 
dirigente do Parlamento, um diretor de uma repartição 
pública, de uma estatal, enfim, qual é o problema de 
pegar, na mesma hora em que ele toma uma decisão, 
e publicar essa decisão? Permitir que ela chegue a to-
dos os lugares, que todos possam ver?

A licitação não é pública, Senador Pedro Simon? 
Qual é o problema, na hora em que o cidadão decide 
que vai haver uma licitação, de essa informação ser 
colocada na rede mundial de computadores: vai ter uma 
licitação? “Não, mas só os interessados.” “Quem quiser 
que procure.” Qual é o problema? Não vai ser público?

E, na hora de discutir se vai ter aditivo ou não, qual 
é o problema de tornar público que está sendo tomada 

uma decisão pelo diretor de um órgão que essa obra 
precisa de aditivo? Por que não publicar isso? E permi-
tir inclusive que milhares de pessoas se transformem 
em fiscais, em interessados no assunto, forma de se 
evitar inclusive o erro, Senador Pedro Simon. Vamos 
tratar assim? Para não dizer que a gente está querendo 
evitar a malversação. Para não dizer que a gente está 
acusando todo mundo. “Vocês estão me dizendo que 
lá só há gente que faz safadeza?” Está bom. Se você 
comunica antes de fazer, você pode ser ajudado se 
porventura cometer algum erro. Mas, se isso não é di-
vulgado, nós só vamos depois conhecer o erro quando 
formos apurar o desvio. Aí não há mais como reverter, 
há só como remediar. Então, é essa cultura que nós 
precisamos introduzir. E eu sei que cultura não é fácil. 
Leis, Senador Pedro Simon, as pessoas até rasgam, 
mas cultura não.

Portanto, nós precisamos criar esse ambiente, 
estabelecer essa relação e trabalhar firmemente para 
que essa cultura, a cultura da coisa correta, a cultura 
de um processo sempre transparente, a cultura da infor-
mação, a cultura do comportamento reto, essa atitude 
seja presente na vida de qualquer homem da esfera 
pública, em qualquer instância que ele esteja atuando.

Isso não é nenhum favor; é nossa obrigação, Pe-
dro Simon. Isso não é favor! Ser correto não é adotar 
uma postura de dizer “não, nós estamos fazendo, o 
sujeito é excepcional”. É uma obrigação.

Portanto, esse estágio vai nos permitir inclusive 
acumular, a partir dessas informações e desses ca-
sos, cada vez mais, um conhecimento, para a gente, 
aproveitando esse novo tempo, um novo tempo de no-
vas ferramentas, ir criando o caminho para inibir, para 
banir, para afastar a corrupção de uma vez por todas 
da esfera pública.

Na realidade, Pedro Simon, quando alguém diz 
“tirei dos cofres públicos”, não tirou dos cofres públi-
cos. Cada centavo que sai é da vida, não é dos cofres 
públicos. É de cada cidadão, de cada cidadã. Talvez 
cofres públicos sejam depositários, ou até onde se 
ordena a despesa. Mas isso sai da vida de cada um. 
Inclusive, quanto mais pobre, quanto mais vivendo em 
condições difíceis, essas pessoas pagam mais caro, 
porque cada centavo desse que sai da sua vida não 
retorna como serviço para essas pessoas.

Por isso, aprendamos nesse caminho, mas apren-
damos a lição tendo a capacidade de transformar isso 
aqui num grande laboratório, portanto, com aula prática, 
e não aula teórica. E praticar essas ações é importante 
para este momento.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Agradeço o comportamento de V. Exª, Sena-
dor Pedro Taques. 

Nobre Líder, eu apenas pediria um favor a V. Exª: 
que pudesse levar à Presidência da República a nos-
sa alegria pela decisão de hoje de enviar ao ministro 
o Ficha Limpa. Acho que foi uma decisão fantástica, 
tem o apoio de todo o Senado e esse é um momento 
muito importante. Eu faria um apelo para que V. Exª 
fizesse chegar a ela.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Vamos aprovar a PEC do nosso colega Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Mas, por enquanto, já fico contente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – É 
a velha história: enquanto não vem...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
–... a gente vai dando um passo. (Intervenção fora do 
microfone.) 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que serve 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Uma CPI 
serve para investigar fatos determinados. Esses fatos 
determinados são aqueles expostos, trazidos por oca-
sião do requerimento de criação, de constituição de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Nós estamos diante de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito Mista, com 15 Deputados Federais e 
15 Senadores. 

Sr. Presidente, depois de uma semana de CPI, 
eu voltei ao meu Estado. E lá no meu Estado, aquele 
cidadão simples que assiste à TV Senado ou que nos 
ouve pela TV Senado está a pensar que nós estamos 
tratando de uma CPI do Procurador-Geral da República 
e uma CPI da revista Veja. Nós não estamos tratando 
de uma CPI do Procurador-Geral da República, muito 
menos uma CPI da imprensa ou CPI da revista Veja. 
Porque até agora nós só tratamos do Procurador-Geral 
da República e da imprensa; nós nos esquecemos dos 
parlamentares que estão envolvidos com essa organi-
zação criminosa capitaneada, chefiada por esse em-
presário do ilícito chamado Carlos Cachoeira. 

Isso me faz lembrar um julgamento no tribunal 
do júri em que só se fala do acusado, não se fala da 
vítima. Nós temos que trazer a vítima para esse caso. 
Nós precisamos trazer, Senador Pedro Simon que me 
honra com a Presidência nesta data, os parlamentares 

envolvidos; temos que trazer aqueles que cometeram 
ilícitos. Agora, se alguns entendem que S. Exª o Procu-
rador-Geral da República, cometera crime, que o repre-
sente no Conselho Nacional do Ministério Público, na 
Procuradoria-Geral da República; que o represente à 
Presidência desta Casa para a investigação da prática 
de crime de responsabilidade, porque, de acordo com 
a Lei nº 1.079, combinada com o art. 52 da Constitui-
ção da República, cabe ao Senado investigar crime de 
responsabilidade do Procurador-Geral da República.

Está a parecer que nós estamos tentando aco-
bertar alguma coisa. Não é esta a minha atuação na 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não me cabe, até 
agora, investigar S. Exª o Procurador-Geral da Repú-
blica. Quem assim o entender faça o requerimento 
para isso, assine-o e comece a colher assinaturas, 
para aditarmos o fato determinado da Comissão Par-
lamentar de Inquérito.

O Procurador-Geral da República, por determi-
nação constitucional, art. 129, inciso I, da Lei Funda-
mental, é aquele titular constitucional da ação.

O que significa isso sem juridiquês? Significa que 
só ele pode ajuizar ações penais, dar início a proces-
sos criminais no Supremo Tribunal Federal contra au-
toridades dotadas de foro por prerrogativa de função, 
que é o caso, até agora, de parlamentares federais.

Muito bem. Se o Procurador-Geral da República 
vier a esta Casa depor na CPI, ele se tornará teste-
munha. E testemunha não pode dar início a uma ação 
penal. Ninguém comparece à Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a não ser como testemunha ou investigado, 
que também recebe o nome de indiciado ou convidado.

O Procurador-Geral da República não está sen-
do investigado. Ele é testemunha ou será convidado, 
o que, no caso dele, da mesma forma o transforma 
em testemunha. Ele não está acima da lei, mas a lei 
lhe garante esse direito, ou nós teremos que revogar 
a Constituição da República e o Código de Processo 
Penal. Não pode.

Muito bem. A Subprocuradora-Geral da República, 
Drª Cláudia, pode depor na CPI? É uma pergunta que 
se faz. É uma pergunta que merece resposta.

Sr. Presidente, nós temos hoje, desde 1993 – 
portanto, muitos que aqui se encontram votaram a lei, 
ou dela se esqueceram –, a Lei Complementar nº 75, 
de 1993. Lei Complementar nº 75, de 1993. Essa lei 
diz, Sr. Presidente, que existe um Procurador-Geral 
da República e 62 Subprocuradores-Gerais da Repú-
blica. Dentre os 62 Subprocuradores-Gerais da Re-
pública, existe o Procurador-Geral, que é escolhido 
pelo Presidente da República; e existe a Drª Cláudia 
Sampaio, que, por acaso, é esposa do Procurador-
-Geral da República.
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Alguns chegaram a dizer até que isso era caso 
de nepotismo. Mas isso é preconceito contra a mulher, 
porque ela é absolutamente competente. É Procuradora 
da República de concurso público. Ela foi Procuradora 
Regional. Foi Subprocuradora-Geral da República e, na 
administração do Procurador-Geral Antonio Fernando, 
ela ocupava a função no Superior Tribunal de Justiça. 
Ela conduzia, naquele momento histórico, as grandes 
operações envolvendo governadores.

Quando o Dr. Antonio Fernando chegou à Procu-
radoria Geral da República, ela foi oficiar no Supremo 
Tribunal Federal, junto com outros Subprocuradores-
-Gerais da República. Portanto, existe designação an-
terior para que ela possa oficiar no Supremo Tribunal 
Federal.

Ou aqui nós queremos entender que o Procu-
rador-Geral da República, sozinho, possa oficiar nos 
processos que são conduzidos por 11 Ministros do 
Supremo Tribunal Federal? Ou aqui nós queremos 
crer, de forma equivocada, que o Sr. Procurador-Geral 
da República poderia se ocupar sozinho de todos os 
processos do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele 
também é o Procurador-Geral Eleitoral? Ou aqui nós 
entenderíamos, de forma equivocada, que S. Exª o 
Procurador-Geral da República poderia oficiar sozinho 
também no Conselho Nacional do Ministério Público, 
porque ele é Presidente do Conselho Nacional do MP? 

Ele pode, de acordo com a legislação, fazer de-
legações a Subprocuradores-Gerais. Isto é novidade? 
É novidade para aqueles que não querem ler o que 
está escrito na lei. A Lei Complementar nº 75, de 1993, 
diz isso. E nenhum parlamentar pode se escusar do 
não cumprimento da lei por desconhecê-la. E muitos 
parlamentares da CPI votaram essa lei. Está na lei, Sr. 
Presidente desta Casa!

A CPI não é CPI do Procurador-Geral; a CPI não 
é CPI da revista Veja; a CPI não pode ser instrumento 
de vingança; a CPI não pode ser instrumento de ven-
deta. A CPI é para que investiguemos fatos determi-
nados para, ao final, remetê-los ao Ministério Público. 
Para que possamos, como disse o Senador Walter 
Pinheiro, apresentar proposições legislativas, porque 
a Comissão Parlamentar de Inquérito pode apresentar 
propostas de lei. Está no art. 61 da Lei Fundamental 
da República.

Desta feita, esta não é a CPI do Procurador-Geral.
Alguns estão querendo esconder o sol com a 

peneira; esconder o sol para que a luz não possa vir a 
lume. Nós temos que investigar, sim, as relações desse 
empresário do ilícito com governadores. Esse é o fato 
determinado da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

V. Exª, na sua fala, Senador Pedro Simon, fez re-
ferência à compra da empreiteira, da construtora Delta 

por um grande frigorífico chamado JBS, pela holding 
desse frigorífico, a JIF. O que me preocupa não é a 
compra, o que me preocupa é a venda. 

Imaginem uma empresa que, ao que consta, du-
rante nove anos assinou contratos de R$5 bilhões com 
o PAC; contratos, na sua maioria, com preços abaixo 
daqueles apresentados por outros concorrentes no 
processo licitatório, o que, na gíria da fraude se de-
nomina mergulhar no preço, para que, depois, tenha-
mos os chamados e famosos aditivos contratuais ou 
mudança de escopo, como alguns dizem. 

É uma empresa que, em oito anos, estaria a 
receber R$5 bilhões. De repente, seu nome aparece 
envolvido em uma crise como essa. E de repente, não 
mais que de repente, por obra do divino Espírito Santo, 
em 40 dias tal empresa é colocada à venda. Parece-
-me a chamada empresa pastel: empresa de pasta e 
telefone. É aquela empresa formada apenas para as-
sinar contratos com a Administração Pública. É uma 
empresa que, ao que consta, tem 35 mil colaborado-
res, quem sabe, todos terceirizados. É uma empresa, 
ao que consta, com locação de maquinários. É uma 
empresa criada ou que teve seu contrato modificado 
apenas para assinar contrato com a União. Como pode 
uma empresa crescer tanto em tão pouco tempo? 

O que me interessa, Senador Pedro Simon, não é 
a compra, que também precisa ser analisada. Concordo 
com V. Exª. O que me interessa é a venda dessa em-
presa. O que me interessa é a venda dessa empresa!

Senador Pedro Simon, encerro a minha fala fa-
zendo referência ao que V. Exª também aqui trouxe: 
o estudo de um decreto, por parte da Presidência da 
República, que exigirá os mesmos requisitos da Lei da 
Ficha Limpa também para os cargos comissionados e 
para as funções de confiança. 

Nesta Sessão Legislativa, no início da Sessão 
Legislativa apresentei uma Proposta de Emenda à 
Constituição, a PEC nº 6, que tem o mesmo objetivo 
desse decreto: fazer com que os requisitos trazidos 
pela Lei Complementar nº 135 também sejam aplica-
dos àqueles que exercem cargos de confiança, fun-
ções comissionadas. 

Interrompo minha fala para registrar a presen-
ça de S. Exª, o Senador Osmar Dias, Senador que 
honrou esta Casa pelo Estado do Paraná. Para mim 
é uma honra e um orgulho ser do PDT, Partido que S. 
Exª também ombreia defendendo as mesmas causas. 
Seja bem-vindo ao Senado.

Senador Pedro Simon...

(Intervenção do Senador Pedro Simon 
fora do microfone.)
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O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
não está no Senado atualmente, mas está cumprindo 
sua função junto ao Banco do Brasil.

Muito bem. Seria possível o cidadão proibido 
de ser vereador, no menor município do Brasil, por 
ser ficha suja e incorrer nas causas de inelegibilidade 
elencadas pela Lei Complementar nº 135, no entanto, 
hoje, poder ser, por exemplo, Presidente da Petrobras, 
ocupando uma diretoria que fure poço – para usar uma 
expressão que já ficou conhecida. Sr. Presidente, o tal 
cidadão poderia ser Presidente do Banco Central, fa-
bricar a moeda na Casa da Moeda. 

Essa proposta de emenda à Constituição, em 
sendo aprovada, impedirá que fichas sujas que têm 
uma vida pretérita, uma vida passada com mancha, 
com nódoa, não republicana, exerçam esses cargos 
na República. Eu quero parabenizar Sua Excelência, 
a Presidenta da República, por ao menos estudar e 
remeter à AGU uma minuta de decreto nesse sentido. 

Nós dois, no ano passado, comparecemos à 
Controladoria Geral da União e conversamos com o 
Ministro Hage a respeito desse decreto. Muito bem. E 
por que esta PEC não é aprovada? Esta PEC não é 
aprovada, Sr. Presidente, porque falta vontade política 
desta Casa para que ela mereça ao menos o debate. 

Eu convido os Srs. Senadores a debatermos esta 
PEC, Senador Ferraço, que está pendente de distribui-
ção de relator na Comissão de Constituição e Justiça. 
Até hoje está sem nenhum relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. Precisamos debater essa Pro-
posta de Emenda à Constituição, porque ela proibirá 
que aqueles que têm uma vida passada, pretérita, não 
republicana, sem estarem dotados do chamado dever 
cívico de honestidade, possam exercer cargos no Exe-
cutivo, no Legislativo e no Judiciário, nas três esferas 
de poder: União, Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Peço desculpas a V. Exª. No meu pronuncia-
mento, eu não fiz referência à sua emenda. Foi ridículo 
de minha parte. Não há explicação. Mas, na verdade, 
eu sempre fiz questão de dizer que a sua emenda foi 
que iniciou, a sua emenda era muito importante, só que 
eu tinha medo do tempo que ela levaria para passar. 
Então, eu pensava que enquanto nós aprovávamos a 
sua emenda, aquela de que o Ministro tinha falado era 
um início positivo. Mas o felicito e peço-lhe desculpas, 
porque eu deveria ter falado na hora.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 
encerro a minha fala, Senador Pedro Simon, confiando 
nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. 
Confiamos na Presidência do Senador Vital do Rêgo. 
Confiamos na Relatoria do Deputado Odair Cunha. 
Agora a sociedade brasileira está de olho nos nossos 

trabalhos aqui. Esta CPI não pode terminar em pizza, 
porque é uma CPI diferenciada. Nós já temos todo o 
material documental para que possamos tomar atitude 
e realizar as nossas atribuições constitucionais.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o nosso Líder, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Como Líder.) – Sr. Presidente Pedro Simon, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, foi com muita satisfação que 
participamos agora, no início da tarde, da cerimônia de 
lançamento da Agenda de Atenção Básica à Primeira 
Infância, contida no Programa de Aceleração do Cres-
cimento 2. Ontem à noite, Dia das Mães, a Presidente 
Dilma Rousseff antecipou, em rede nacional de rádio 
e televisão, o lançamento da ação Brasil Carinhoso e 
seus principais objetivos.

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um 
programa necessário e ousado, que pretende tirar da 
miséria absoluta todas as famílias brasileiras que te-
nham crianças com até seis anos de idade. Dessa for-
ma, o Brasil Carinhoso faz parte do grande programa 
Brasil sem Miséria, que está sendo desenvolvido com 
êxito em todo o Brasil.

Esta, Sr. Presidente Pedro Simon, sem dúvida, é 
uma das mais importantes ações de combate à pobre-
za absoluta na primeira infância já lançadas no Brasil. 
E a Presidente Dilma fez questão de dizer isso no seu 
pronunciamento à Nação. O primeiro eixo do programa, 
que beneficiará perto de quatro milhões de famílias, vai 
garantir uma renda mínima de R$70,00 cada membro 
das famílias extremamente pobres que tenham pelo 
menos uma criança nessa faixa etária, ou seja, até seis 
anos de idade, sendo, portanto, um valioso reforço ao 
programa Bolsa Família do Governo Federal.

O Bolsa Família, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
é o programa para o qual tive a honra de ser indicado 
relator no Senado Federal e, por isso mesmo, me or-
gulho de ter dado essa contribuição ao programa que 
vem sendo elogiado e copiado em outras nações. Na 
época, é bom frisar, muitos, muitos mesmo, ficaram 
contra o programa Bolsa Família. Trataram pejorati-
vamente o programa; não entenderam nunca o que o 
Presidente Lula nos ensinou: que a melhor maneira de 
erradicar a pobreza era crescendo com distribuição de 
renda e com justiça social.

As outras duas vertentes do Brasil Carinhoso são 
o aumento dos acessos dessas crianças à creche e 
a ampliação da cobertura dos programas de saúde. 
Acabar com a miséria absoluta é a principal bandeira 
desse Governo, e essa perseverança certamente trará 
os resultados esperados. A pobreza absoluta atinge 
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principalmente as regiões Norte e Nordeste, onde vi-
vem 78% das crianças em estado de pobreza absoluta, 
até seis anos de idade – 60% delas estão no Nordes-
te. Por esse motivo é que o programa, mesmo sendo 
de caráter nacional, vai concentrar suas ações para 
as crianças dessas duas regiões mais pobres do País. 

Em relação ao terceiro eixo do programa Brasil 
Carinhoso, o Governo pretende ampliar a cobertura dos 
atuais programas de saúde. Para tal, será lançado um 
amplo programa de controle da anemia e deficiência 
de vitamina A; também serão disponibilizados gratui-
tamente, em unidade de farmácia popular, remédios 
contra asma, assim como já é feito com a hipertensão 
e com o diabetes. E por falar em diabetes e em hiper-
tensão, eu quero só lembrar um aspecto também do 
qual eu me orgulho muito: dos projetos que nós temos 
tramitando no Congresso Nacional que tratam de in-
teresses, de direitos que devem ser assegurados aos 
portadores de diabetes e de hipertensão.

Como Senador da base de apoio ao Governo e 
como nordestino só posso, Sr. Presidente,...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
–... e já encerro, parabenizar a coragem da Presiden-
te Dilma por um programa dessa envergadura. Tenho 
certeza de que ele promoverá o resgate de milhões 
de brasileiros que ainda padecem na miséria absoluta 
e os preparará para o futuro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Simon; 
Srªs e Srs. Senadores; companheiros e companhei-
ras, o que me traz à tribuna no dia de hoje diz respei-
to exatamente ao assunto que trouxe aqui o Líder do 
PMDB, Senador Renan Calheiros. S. Exª acabou de vir 
de uma importante solenidade no Palácio do Planalto, 
solenidade essa da qual não pude participar porque 
eu estava em viagem de retorno a Brasília, visto que 
fizemos um importante trabalho do Senado hoje na 
cidade do Rio de Janeiro.

Quero dizer que acompanhei, no dia de ontem, 
com muita alegria, o pronunciamento da nossa Presi-
denta Dilma Rousseff, transmitido por cadeia de rádio 
e de televisão. No seu pronunciamento no dia de on-
tem, dia 13 de maio, Dia das Mães – aliás, aqui quero 
homenagear todas as mães brasileiras, e assim faço 
homenageando minha querida mãe, Nadir, com quem 
não pude passar ontem o Dia das Mães; homenageio 
todas as mães brasileiras na pessoa da minha mãe 
querida –, a Presidenta Dilma, que é mãe duas vezes 
por que é mãe e avó, não poderia ter feito uma home-

nagem maior às mulheres e às mães deste País ao 
anunciar, no dia de ontem, um programa que foi lan-
çado no dia de hoje, cuja solenidade, parece-me, foi 
concluída há poucos minutos, tendo sido realizada no 
Palácio do Planalto. Aqui, eu me refiro ao programa 
Brasil Carinhoso. Não poderia ter sido feita outra ho-
menagem, uma homenagem maior e melhor às mães, 
do que essa que fez a Presidenta Dilma.

Sem medo de errar, Sr. Presidente, sem fazer 
crítica a quem quer que seja, Senador Simon, tenho 
certeza absoluta e convicção plena de que grande 
parte desse programa anunciado no dia de hoje, Bra-
sil Carinhoso, decorre do fato de a nossa Presidenta 
ser uma mulher. Não estou querendo dizer que essas 
ações possivelmente não viessem pelas mãos de um 
homem, mas não viriam da forma como vieram. Essas 
ações não chegariam da forma como chegaram se a 
Presidenta não usasse o Dia das Mães para fazer o 
lançamento de um programa tão importante.

Durante sua intervenção na noite de ontem em 
cadeia nacional e durante sua participação, no dia de 
hoje, no programa de rádio Café com a Presidenta – 
certamente, deve ter repetido isso durante a solenidade 
–, disse o seguinte a nossa Presidenta:

“O meu Governo quer mudar o futuro do 
Brasil. Para isso, nós temos de olhar com aten-
ção as nossas crianças. Os cuidados com a 
educação e a saúde das nossas crianças são 
importantíssimos, porque atacam a desigual-
dade entre pobres e ricos na raiz do proble-
ma: oferecem as mesmas oportunidades de 
crescimento para todas.”

Todas essas medidas anunciadas devem envolver 
dois milhões de famílias brasileiras, ou seja, envolve-
rão necessariamente todas as famílias que vivem na 
mais extrema pobreza, que recebem o Bolsa Família 
e que tenham em seu seio, pelo menos, uma criança 
de 0 a 6 anos de idade. Essas famílias que têm pelos 
menos uma criança de 0 a 6 anos de idade contarão 
com a ampliação do valor do Bolsa Família, como foi 
dito – e repito –, em R$70,00 por integrante. Repito, 
todas as famílias que vivem em situação de pobreza 
absoluta, que já estejam incluídas no Programa Bolsa 
Família e que tenham, em seu seio, uma criança com 
idade entre 0 e 6 anos receberão, por pessoa, um adi-
cional de R$70,00.

A Presidenta efetivou aquilo que já foi anunciado 
quando tomou posse, Sr. Presidente, quando foi elabo-
rado o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) e a própria Lei Orçamentária. No dia 
de hoje, Sua Excelência anunciou a construção de 1,5 
mil creches em vários Municípios do Brasil e o repasse 
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imediato de verba para esse fim. A meta é chegar, até 
o ano de 2014, ou seja, daqui a dois anos, em 2012, 
em 2013 e em 2014, nos três anos subsequentes, à 
construção de seis mil novas creches em todo o Brasil.

Sr. Presidente Pedro Simon, veja V. Exª a im-
portância dessas ações anunciadas pela Presidenta!

A Constituição brasileira diz que a educação é 
dever do Estado. Nós, por meio de nossa mobilização, 
mulheres, homens, Parlamento, conseguimos incluir na 
LDB a educação a partir da idade zero. A educação, 
hoje, no Brasil, é compreendida desde a idade zero, 
ou seja, incluímos a creche na educação formal, di-
reito de todo o povo brasileiro e dever do Estado. Isso 
está concluído.

É bacana, é importante, é uma lei avançada, mas, 
por si só, não diz nada além de uma bela frase, uma 
frase muito mais do que democrática, uma frase justa, 
mas que não vai além disso sem que as ações sejam 
efetivadas na prática. O que a Presidenta fez hoje foi 
exatamente isto: dar início a essa prática.

Não podemos mais aceitar viver num País onde 
o direito à creche é concedido às famílias mais abas-
tardas, às famílias cuja renda mensal dá condições de 
que elas paguem uma creche privada. Aquelas que efe-
tivamente precisam, ou seja, as famílias das operárias, 
dos operários, das donas de casa, das trabalhadoras 
domésticas, não tinham recursos para pagar creche. 
E não havia creches públicas, como efetivamente não 
há na maioria dos Municípios brasileiros. A legislação 
ampara somente aqueles que têm emprego no merca-
do formal de trabalho. Uma empresa que tenha acima 
de 30 operários é obrigada a garantir a creche, mas a 
lei, também nesse aspecto, não é cumprida.

Então, isso é muito importante, porque não é só 
uma intenção de governo, mas é uma decisão de go-
verno, que vai ser efetivada a partir de agora.

Estou até mais feliz e tenho a certeza de que, 
entre toda a população brasileira de todas as cidades 
e de todos os Estados, certamente nós, do Amazonas, 
mais especialmente de Manaus, estamos muito felizes, 
porque foi assinado um convênio para a construção de 
55 creches na cidade de Manaus, Senador Pedro Si-
mon, e isso deverá ser efetivado agora, não em 2014, 
não! Serão construídas, em uma cidade de quase dois 
milhões de habitantes, 55 creches. O Governo Federal 
repassará em torno de R$1,5 milhão para cada obra, 
para cada uma das creches, e a Prefeitura de Manaus 
se comprometeu, em contrapartida, a investir também 
um valor de R$500 mil em cada uma dessas unidades 
municipais.

Não paramos aí, como disse a própria Presiden-
ta. Havia outras duas novidades a serem anunciadas, 
e a Presidenta as anunciou efetivamente. A primeira 

delas é que também a União repassará, imediata-
mente, recursos do Governo Federal para o custeio 
de cada uma das novas vagas abertas nas creches. 
Isso é importante. Como a saúde, a educação não 
carece somente de estrutura física, mas precisa ter 
condições para manter essas estruturas físicas em 
pleno funcionamento.

Além disso, deverá haver estímulo, certamente em 
convênio com as prefeituras, para que todas as famílias 
que participam do programa Bolsa Família inscrevam, 
matriculem seus filhos e filhas, suas crianças, nessas 
novas creches. Então, isso é algo fundamental.

Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, a Presiden-
ta anunciou também medidas relativas ao atendimento 
à saúde da criança. Senadora Lídice, nesse anúncio, 
a Presidenta informou que serão disponibilizados nas 
unidades, no momento da vacinação, permanentemen-
te, Vitamina A e complemento de ferro. Nós, que somos 
mães, sabemos como a complementação alimentar é 
importante. Aliás, desde o primeiro momento, desde o 
ano passado, quando o Ministro Padilha fez uma reunião 
com a Bancada Feminina, abordamos essa questão 
da necessidade da complementação alimentar e da 
distribuição de vitaminas para as crianças brasileiras. 
Que maravilha! Esse anúncio foi feito no dia de hoje.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – V. Exª 
me concede um aparte, Senadora Vanessa Grazziotin?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Vou conceder-lhe o aparte. Só quero concluir 
esta primeira parte relativa à saúde, para que a senho-
ra desenvolva também esse tema.

Eu me lembro bem – a senhora também deve 
lembrar-se disso, Senadora – de que fizemos uma reu-
nião, num restaurante, com toda a Bancada Feminina, 
com as Senadoras, com as Deputadas e com o Ministro 
Padilha. E lá muitas de nós levantamos essa necessi-
dade, dizendo que era muito importante a assistência 
integral à criança e a complementação alimentar por 
meio de vacinas e de componentes nutritivos. Isso era 
fundamental e não era ainda disponibilizado gratuita-
mente às famílias, às mães e, portanto, às crianças.

Também anunciou que, no programa Farmácia 
Popular ou Aqui tem Farmácia Popular, num convênio 
entre o Governo Federal e várias unidades privadas, 
farmácias e drogarias privadas, também serão dispo-
nibilizados gratuitamente medicamentos para vacinas, 
visto que a falta desses medicamentos é a segunda 
maior causa de doenças das nossas crianças.

Senadora Lídice, concedo o aparte a V. Exª.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Se-

nadora Vanessa Grazziotin, quero parabenizá-la pelo 
pronunciamento que faz. Realmente, V. Exª traz à tona 
justamente muitas de nossas lutas na Bancada Femini-
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na e, fazendo isso, homenageia esse Programa que a 
Presidente lançou hoje, o programa Brasil Carinhoso, 
que expressa, por outro lado, a diferença obtida com o 
fato de uma mulher estar à frente do Governo. Muitos 
Presidentes da República trataram de políticas públicas 
importantes, inclusive o último, o Presidente Lula, mas 
nenhum colocou na sua plataforma, como questão prio-
ritária e urgente da Nação, a questão das creches para 
crianças de 0 a 6 anos. A Presidente Dilma Roussef 
não só priorizou essa questão, como também iniciou 
um programa. Aprovamos aqui medidas provisórias 
estimulando a construção de creches. Agora, um dia 
depois do Dia das Mães, a Presidente da República, 
lança esse programa voltado à atenção à saúde, em 
especial, das crianças em nosso País. Portanto, co-
locar na ordem do dia, na pauta da agenda política 
nacional, questões antes tidas como “questões das 
mulheres” é extremamente significativo, é simbólico. 
É uma mudança de cultura, é uma mudança civiliza-
tória quanto ao que, durante toda a vida, carregamos 
nas costas como questões femininas, mas que são da 
responsabilidade do conjunto da sociedade, pois são 
referentes a uma parcela da população vulnerável de 
crianças e a uma parcela da população de mulheres, 
no caso, eventualmente, a maioria da população deste 
País. Portanto, quero saudar a Presidente Dilma e V. 
Exª. Hoje, nós estivemos juntas no Rio de Janeiro na 
oitiva da CPI do Tráfico de Pessoas. V. Exª é a Presi-
dente dessa CPI, e eu sou a Relatora. Ao mesmo tem-
po, quero pedir licença a V. Exª e ao Presidente para 
aproveitar a oportunidade deste aparte para justificar 
a ausência da Bancada do PSB hoje aqui, na sessão 
anterior, na sessão especial de comemoração, de ce-
lebração dos 46 anos do PMDB, Partido que deu uma 
contribuição à história política do Brasil, na resistência 
à ditadura militar. É, portanto, uma honra para V. Exª 
que, neste momento, esta sessão seja presidida pelo 
Senador Pedro Simon, que é a história viva do MDB, 
do PMDB. Sua vida política sintetiza essa história de 
resistência do MDB. Esse Partido foi o MDB da resis-
tência democrática neste País e é o PMDB da cons-
trução democrática deste País. Quero homenagear 
todos os membros desse Partido na passagem de 
seu aniversário. Eu e V. Exª começamos nossa vida 
política no PMDB, já que, à época, nossa legenda par-
tidária – no caso, a minha à época e a de V. Exª hoje 
– era clandestina. Assim, integramos o PMDB. Só em 
1985, quando da legalidade dos partidos clandestinos, 
viemos a assumir a legenda do PCdoB. Então, quero 
parabenizar o PMDB. Infelizmente, nossa Bancada, 
de apenas quatro Senadores, não teve condições de, 
hoje, estar presente nessa sessão para dar nosso 
abraço e para fazer nossas homenagens a esse Par-

tido, que tanto fez pela história democrática de nosso 
País! Muito obrigada.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu é que lhe agradeço o aparte, Senadora. 
Quero dizer que o incorporo, na íntegra, ao meu pro-
nunciamento.

Quero dizer do anúncio feito ontem por nossa 
Presidenta, em cadeia nacional, do programa Brasil 
Carinhoso. E já havia destaco exatamente o que V. 
Exª destacou: o que significa a sensibilidade de uma 
mulher Presidenta não só para as mulheres ou para as 
famílias, mas para o Brasil. Quando se trata de crian-
ças, trata-se do futuro do Brasil. É preciso igualar as 
oportunidades, o que, muitas vezes, não conseguimos 
alcançar. Quantos talentos, quantas crianças que, por 
falta de uma alimentação correta em sua primeira infân-
cia, deixam de prosperar e de florescer por conta disso?

Então, a Presidenta tem toda razão quando diz 
que “estamos trabalhando o futuro do Brasil, a igualdade 
do futuro do Brasil”. E todos nós, dos mais pobres aos 
mais ricos, poderemos um dia vislumbrar a vida em 
uma sociedade melhor graças a atitudes como essa.

O segundo momento de seu aparte, eu o incor-
poro ao meu pronunciamento, Senadora Lídice, e faço 
aqui também minhas homenagens. O meu Partido, 
diferente do seu Partido, não tem quatro Senadores, 
mas somente dois. O Senador Inácio Arruda é nosso 
Líder. Não pudemos hoje estar presentes na sessão de 
homenagem ao PMDB. Aliás, muitos dos Senadores 
do PMDB compareceram à sessão de homenagem ao 
nosso Partido, o PCdoB. Inclusive, boa parte da ban-
cada esteve conosco, como o Senador Romero Jucá, 
que, entre muitos outros líderes, fez parte da Mesa. 
Não pudemos estar presentes na sessão pela razão 
que a Senadora Lídice apontou: nós estávamos a tra-
balho na cidade do Rio de Janeiro. O Senador Inácio 
Arruda também não compareceu por causa de outros 
problemas.

Mas quero dizer que o PMDB é muito mais do 
que um Partido querido, é um Partido irmão. Nunca 
cheguei a me filiar ao PMDB, Senador Pedro Simon, 
porque eu não tinha idade de filiação partidária, mas, 
quando iniciei minha militância, ainda no movimento 
estudantil, nossos companheiros que tinham idade e 
condições de filiação eram filiados ao PMDB.

Eu me lembro, como se fosse ontem, da minha 
primeira campanha, da campanha primeira em que tra-
balhei não na condição de candidata. Mas era como se 
eu fosse candidata, porque trabalhei muito mais como 
estudante do que muitos dos candidatos que concor-
reram. Essa campanha se deu em 1982, quando, pela 
primeira vez, depois de longo regime de ditadura militar, 
este País elegeu seus governadores. À época, apoiáva-
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mos o candidato do PMDB ao Governo, que era o ex-
-Senador Gilberto Mestrinho, para quem fizemos muita 
campanha no Estado do Amazonas. Eu atuei mais na 
cidade de Manaus, porque eu não tinha condições de 
me deslocar ao interior. Nunca me esqueço de que, 
quando da ida a Manaus do nosso Presidente à época 
João Amazonas, ainda diziam que estávamos fazendo 
pouca campanha, que precisávamos fazer mais cam-
panha. Aí é que deixávamos de assistir às aulas para 
fazer a campanha, àquela época, do PMDB, Senador 
Jucá, ao Governo do Estado do Amazonas.

Esse Partido cumpriu importante papel na resis-
tência e, sobretudo, no processo de redemocratização 
e tem sido importante até hoje.

Quero homenagear o Senador Ferraço, que aqui 
está; o Senador Jucá; o Senador Pedro Simon e o Pre-
sidente desta Casa, que é do PMDB, Senador José 
Sarney, pela passagem da data. Que o Partido continue 
a sobreviver, desempenhando funções importantes, 
ajudando a mudar o nosso País, que tanto precisa de 
mudanças para abrigar, de forma carinhosa, como diz 
a nossa Presidenta Dilma, toda a nossa população, 
principalmente as crianças e os bebês de hoje, que 
são o futuro, o amanhã.

Muito obrigada, Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Com a palavra o Senador Suplicy. 
Peço ao Senador Aníbal Diniz que venha ocupar 

a presidência.
Eu queria agradecer às Senadoras Vanessa e 

Lídice da Mata as referências feitas ao aniversário do 
meu Partido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – V. Exª me chamou? 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – O próximo é você. Acertem como vocês qui-
serem. Acertem-se. O que quiser será. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Em seguida falo eu?

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – É.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Só queria agradecer as referências feitas pelas 
Srªs Senadoras ao PMDB por seu aniversário. 

Eu assisti com muita emoção à sessão de hoje 
de manhã. Acho que as referências feitas ao nosso 
Partido foram realmente muito felizes. Não há dúvida 
nenhuma de que esses 46 anos na vida do nosso Par-
tido representam muito na vida do nosso País.

O Brasil, nós sabemos, não tem uma tradição 
muito profunda de partido político, mas não há nenhu-

ma dúvida de que não há nenhum outro partido que 
tenha existido no Brasil a quem o Brasil deva tanto 
quanto ao MDB. Nas horas mais difíceis, nas horas 
mais amargas foi o MDB com suas lideranças que 
esteve presente. Esteve presente, conduziu, orientou 
e deu realmente as linhas. Ainda haverá de inscrever, 
inclusive, na história da humanidade a fórmula pela 
qual os países saíram das grandes crises. Uma delas 
que será analisada será o Brasil, que, ao contrário de 
outros países, com uma crise profunda de 20 e tantos 
anos de ditaduras militares, com os militares, com a 
grande imprensa, com a Igreja, com o mundo empre-
sarial, com todo mundo de um lado e nós, do velho 
MDB, praticamente sozinhos, conseguimos caminhar, 
conduzir e levar à solução democraticamente, sem 
derramar uma gota de sangue, pela via democrática, 
convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, 
restabelecendo a normalidade.

O PMDB, realmente, é um grande partido. Este 
País deve muito a esse partido por sua vida, pelo seu 
passado, pelo esforço que fez. Inclusive, divergências 
pode ter havido, mas o que ele faz – inclusive, hoje 
no Governo da Dilma e ontem no governo do Lula –, 
o que vimos fazendo merece muito respeito e sinto 
muita alegria.

Nessa eventualidade, vejam que a vida reserva 
isso, exatamente no momento em que, ocasionalmente, 
estou na presidência da sessão, sinto muito orgulho 
do meu Partido. Sinto-me feliz em ver nesta sessão 
a homenagem que se presta aos Líderes de hoje, é 
claro, lembrando o Dr. Ulysses, Teotônio, Tancredo, os 
grandes nomes que fizeram a história do nosso País.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Pedro Simon, V. Exª tem razão.

Hoje, na sessão de homenagem ao PMDB, tudo 
isso foi registrado com muita ênfase por todos que 
usaram da palavra. Sem dúvida nenhuma, V. Exª faz 
parte dessa história, honra o PMDB, honra a política 
brasileira. E isso foi registrado hoje durante a sessão. 

Mas pedi a palavra – agradeço ao Senador Edu-
ardo Suplicy e vou falar rapidamente – porque não po-
deria também deixar de registrar, como fizeram aqui 
outros, a importância do lançamento do Programa Brasil 
Carinhoso, lançado ontem, pela Presidenta Dilma, em 
cadeia de rádio e televisão, no Dia das Mães.

A Presidenta Dilma, hoje, em solenidade no Pa-
lácio do Planalto, assinou atos e definiu ações impor-
tantes para melhorar a condição das crianças, das 
mães e da pobreza no Brasil. A Presidenta Dilma lança 
o Programa Brasil Carinhoso e, com esse programa, 
melhora a remuneração do Bolsa Família, levando no 
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mínimo, R$70,00 a cada família que tenha um menor 
de zero a seis anos.

Procura fazer isso a Presidenta no sentido de 
melhorar a condição da família e, assim, melhorar 
a condição das crianças, porque são as crianças de 
zero a seis anos as mais vulneráveis na situação de 
extrema pobreza.

A Ministra Tereza Campello demonstrou, por 
gráficos, esses estudos, esses levantamentos e, real-
mente, está nas crianças de zero a seis anos o grande 
desafio para que nós tenhamos a condição de acabar 
com a pobreza no Brasil. 

Essa ação forte, uma ação que prevê, em três 
anos, a injeção de recursos de mais de R$10 bilhões, 
aumenta o Bolsa Família, amplia a construção de 
creches e de pré-escolas, melhora o atendimento da 
saúde e antecipa o custeio das vagas de pré-escolas 
no Fundeb. Sem dúvida nenhuma, é um elenco impor-
tante de medidas e de ações que visam a refletir na 
melhoria da qualidade de vida da população.

Foi registrado, e eu quero aqui dizer, que a maioria 
dessas crianças de zero a seis anos na linha da po-
breza está no Nordeste e no Norte do Brasil. Portanto, 
essa ação atende diretamente às regiões mais pobres, 
atende diretamente a Amazônia, atende diretamente o 
Estado de Roraima. Nós temos trabalhado no sentido 
de levar creches para o nosso Estado. Conseguimos 
várias creches para a capital Boa Vista, para os Muni-
cípios do interior, dentro do PAC 2, e agora com esse 
programa se fortalece a atuação do Governo. 

A Presidenta Dilma foi muito feliz ontem, no seu 
pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, e eu 
queria, Sr. Presidente, pedir a transcrição deste pro-
nunciamento, que tenho em mão, para que ele conste 
dos Anais da Casa.

Sem dúvida nenhuma, foi uma ação vigorosa, 
uma ação com sensibilidade, que amplia a linha de 
intervenção social do Governo brasileiro.

Fizemos muito no Governo do Presidente Lula e 
estamos ampliando e fazendo mais ainda no Gover-
no da Presidenta Dilma, com coragem, enfrentando 
os desafios e atendendo aos segmentos mais pobres 
do nosso País.

Nós temos um compromisso: melhorar a vida do 
povo brasileiro, e o Congresso estará presente, apre-
sentando projetos, votando matérias, enfim, fazendo 
ações no sentido de dar suporte para que o Gover-
no, para que o Executivo possa empreender medidas 
como essa, que vão ao encontro dos anseios de toda 
a população.

A Presidenta Dilma assinou hoje também medi-
da provisória exatamente que complementa recursos 
para Estados e Municípios dentro dessa programação, 

e nós estaremos, aqui, prontos para votar essa medida 
provisória, para que esse programa seja implemen-
tado rapidamente e atinja os objetivos que todos nós 
queremos: combater a pobreza, diminuir a pobreza. 

Assistimos, durante a solenidade, a um depoi-
mento do Prof. Nicolelis, que diz que é nessa idade, 
de três a cinco anos, que se formam, efetivamente, 
as condições de a criança construir os pré-requisitos 
para o seu futuro.

Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental esse 
programa, que todos nós apoiamos.

Eu queria agradecer ao Senador Eduardo Su-
plicy pela oportunidade de trocar comigo a vez para 
falar. Peço também a transcrição do pronunciamento à 
Nação da Presidenta Dilma Rousseff, por ocasião do 
Dia das Mães, e também da matéria Presidenta Dilma 
lança o Brasil Carinhoso, que vai combater a pobreza 
extrema na primeira infância.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mita-me, Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 

cumprimentar V. Exª e o Senador Pedro Simon pelos 46 
anos do PMDB e dizer como é importante a parceria 
que temos feito para apoiar o Governo do Presidente 
Lula e, agora, o da Presidenta Dilma, sobretudo neste 
momento do lançamento do projeto Brasil Carinhoso. 
Eu também estive lá e ia também anexar ao meu dis-
curso o pronunciamento da Presidenta, tão feliz, nesse 
Dia das Mães. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pelas 
referências ao PMDB. 

Realmente, o PMDB tem uma história de lutas, 
de resistência democrática, de construção da demo-
cracia no nosso País. Com 46 anos, colaborou muito 
no passado, ajudou a trazer de volta a liberdade ao 
povo brasileiro, com vultos, personalidades importan-
tes da nossa história. Tem mantido uma ação forte de 
apoio à governabilidade – foi assim no Governo do 
Presidente Lula; é assim no Governo da Presidenta 
Dilma –, e vamos continuar trabalhando, para que o 
PMDB possa construir páginas importantes da vida 
do povo brasileiro.

É com uma boa política, é com ação construtiva, 
como procura fazer o PMDB, que a política vai melho-
rar a vida da nossa população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
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(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.) 

Pronunciamento à nação da Presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia das Mães

13-5-2012 às 20:h50

Pronunciamento à nação da Presidenta da Re-
pública, Dilma Rousseff, por ocasião do Dia das Mães

13-5-2012 às 20:h50
Queridas mães brasileiras,
Talvez seja essa a primeira vez que, desta ca-

deira presidencial, alguém faz um pronunciamento no 
nosso dia, o Dia das Mães. Não por acaso, é também 
a primeira vez que nosso País tem uma presidenta, 
uma mulher que é mãe, filha e avó. Uma mulher, que 
como a maioria de vocês, já se emocionou nessa data.

Hoje, quero dar um abraço cheio de alegria e es-
perança em todas as mães brasileiras, em especial, 
nas que mais sofrem, nas que passam sacrifício para 
alimentar, criar e educar seus filhos. Sei que quando 
uma presidenta fala para as mães mais pobres, todas 
as outras mães a escutam com alma e coração. Por 
isso, sei que cada uma de vocês está atenta ao que 
eu vou dizer. Não são apenas palavras de conforto que 
tenho para as mães mais pobres do nosso País. Quero 
anunciar, hoje, o lançamento da ação Brasil Carinhoso, 
que irá tirar da miséria absoluta todas as famílias bra-
sileiras que tenham crianças de 0 a 6 anos de idade.

O Brasil Carinhoso faz parte do grande programa 
Brasil Sem Miséria, que estamos desenvolvendo com 
sucesso em todo o território nacional. E será a mais 
importante ação de combate à pobreza absoluta na 
primeira infância já lançada no nosso País. O nome da 
ação diz tudo: Brasil Carinhoso. É o Brasil cuidadoso, 
o Brasil que cuida bem do seu bem mais precioso: as 
nossas crianças. Que tem carinho e amor por elas.

Todos sabem que a principal bandeira do meu go-
verno é acabar com a miséria absoluta no nosso País. 
Mas nem todos sabem que, historicamente, a faixa de 
idade onde o Brasil tem menos conseguido reduzir a 
pobreza é, infelizmente, a de crianças de 0 a 6 anos.

Para um País, é uma realidade duplamente amar-
ga ter, ao mesmo tempo, gente ainda vivendo na mi-
séria absoluta e esta pobreza se concentrar, com mais 
força, entre as crianças e os jovens.

A concentração da pobreza é igualmente cruel 
regionalmente, pois é no Nordeste e no Norte onde 
ela está mais presente. Setenta e oito por cento das 
crianças brasileiras em situação de pobreza absolu-
ta vivem nestas duas regiões. E 60% delas estão no 
Nordeste. Ou seja, regiões mais pobres, crianças mais 
desprotegidas, mães e pais entregues, historicamente, 
à sua própria sorte.

A vida das crianças pobres tem melhorado mui-
to nos últimos anos no Brasil. O índice de mortalida-
de infantil caiu 47,5% no país, e 58,6%, no Nordeste. 
Porém, muito ainda precisa ser feito e a situação se 
agrava em períodos de seca, como ocorre neste mo-
mento no Nordeste. Por estas razões, o Brasil Carinho-
so, mesmo sendo uma ação nacional, vai olhar com a 
máxima atenção para as crianças destas duas regiões 
mais pobres do país: para o Norte e para o Nordeste.

Como outros programas do Brasil Sem Miséria, 
ele será uma parceria dos governos federal, estaduais 
e municipais e terá três eixos principais. O primeiro, e 
muito importante, vai garantir uma renda mínima de 
R$ 70,00 a cada membro das famílias extremamente 
pobres que tenham pelo menos uma criança de 0 a 6 
anos. É uma ampliação e um reforço muito importan-
te ao Bolsa Família. Isso, aliás, tem sido uma prática 
bem-sucedida do Brasil Sem Miséria.

O segundo eixo do Brasil Carinhoso será aumen-
tar o acesso das crianças muito pobres à creche. E o 
terceiro, ampliar a cobertura dos programas de saúde 
para elas. Neste caso, além do reforço dos atuais pro-
gramas de saúde, vamos lançar um amplo programa 
de controle da anemia e deficiência de vitamina A, e 
introduzir remédio gratuito contra asma nas unidades 
do Aqui Tem Farmácia Popular.

Quero enfatizar a importância de se ampliar efe-
tivamente o acesso das crianças pobres às creches. E 
creche significa mais que um teto ocasional para essas 
crianças. A creche significa saúde, educação, comida, 
conforto, lazer e higiene. Significa atacar pela raiz a 
desigualdade. Para ampliar essa cobertura, vamos 
construir novas creches e, especialmente, ampliar e 
estimular convênios com entidades públicas e privadas.

Com o Brasil Carinhoso, estamos reforçando 
fortemente as ações do Brasil Sem Miséria que be-
neficiam as mulheres e as crianças. As crianças, ali-
ás, têm sido a prioridade desde o início do programa, 
como mostram, por exemplo, os subprogramas Bolsa 
Gestante e o Bolsa Nutriz.

Fico muito feliz de poder anunciar o Brasil Cari-
nhoso no Dia das Mães. É uma forma de reafirmar, de 
maneira ainda mais contundente, que nosso governo 
tem o maior conjunto de programas de apoio à mulher 
e à criança da nossa história. Ou seja, é o Brasil cui-
dando cada vez mais de quem dá a vida e de quem 
faz o futuro.

É um Brasil moderno e amoroso, cuidando de 
suas mães e dos nossos queridos brasileirinhos e 
brasileirinhas.

Um feliz Dia das Mães e uma vida mais feliz para 
todas as mães brasileiras é o que desejo de todo co-
ração.
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Obrigada e boa noite.

Presidenta Dilma lança o Brasil Carinhoso, que vai 
combater a pobreza extrema na primeira infância

14/05/2012 às 09h10

A presidenta da República, Dilma Rousseff, par-
ticipa, nesta segunda-feira (14/5), da cerimônia de 
lançamento da Agenda de Atenção Básica à Primeira 
Infância – Brasil Carinhoso, que vai beneficiar 2 milhões 
de famílias que vivem na extrema pobreza. O plano re-
úne ações voltadas para a primeira infância nas áreas 
social, com a ampliação do Bolsa Família, da educa-
ção, com o aumento da oferta de vagas nas creches, 
e da saúde, oferecendo suplementação de vitamina A, 
ferro, e medicação gratuita contra asma. A cerimônia 
está marcada para 15h no Palácio do Planalto.

O Bolsa Família será ampliado para garantir a to-
das as famílias que tenham, pelo menos, uma criança 
de zero a seis, uma renda mensal de no mínimo R$ 
70,00 por pessoa. Esse dinheiro será pago no cartão 
do Bolsa Família no mesmo dia em que as famílias já 
recebem o benefício.

Na área da educação, o governo vai aumentar o 
número de vagas nas creches. Durante o lançamento 
do Brasil Carinhoso, será assinado um acordo com as 
prefeituras para a construção de mais 1.500 creches 
em todo o país. O governo federal vai repassar para as 
prefeituras os recursos para custear cada nova vaga 
aberta nas creches públicas ou conveniadas. Além 
disso, para cada criança do Bolsa Família matriculada, 
o município vai receber 50% a mais do valor que já é 
repassado pelo governo federal. Com isso, o governo 
quer estimular a matrícula de crianças do Bolsa Famí-
lia nas creches de todo o país.

Outra ação prevista no Brasil Carinhoso é o au-
mento em quase 66% do valor que o governo federal 
repassa aos municípios para reforçar a alimentação 
nessas creches.

Na área da saúde, o governo vai ampliar a preven-
ção e o tratamento de doenças que afetam as crianças. 
Uma das ações incluídas no Brasil Carinhoso é a distri-
buição de vitamina A durante as campanhas nacionais 
de vacinação. Também será garantido o suplemento 
de ferro nas Unidades Básicas de Saúde para quem 
tiver indicação médica.

Além disso, o governo vai distribuir, de graça, re-
médios para o tratamento da asma na rede Aqui tem 
Farmácia Popular. Segundo o Ministério da Saúde, a 
asma é a segunda principal causa de internação de 
crianças de até cinco anos no SUS.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, 
o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/ PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá, o seu 
pronunciamento na tarde de hoje é cheio de significa-
do, porque, mesmo não estando mais na função de 
Líder, V. Exª tem-se portado como um autêntico Líder 
do Governo nesta Casa e tem trazido assuntos da 
máxima relevância. 

O programa Brasil Carinhoso dá uma atenção toda 
especial às prefeituras do Brasil, particularmente às da 
nossa região Norte. Lá no Estado de Acre também te-
remos nove prefeituras que serão beneficiadas prelas 
creches do programa Brasil Carinhoso. Estávamos lá 
presente e nos sentimos muito felizes com mais essa 
iniciativa da nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O Senador Romero Jucá será atendido, na forma 

do Regimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente Anibal Diniz, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, eu gostaria aqui de registrar 
a presença, na tribuna de honra do Senado, da Srª 
Eliana Rodrigues März, mãe de uma menina de 12 
anos, com síndrome de Down, que está hoje longe de 
sua mãe, desde janeiro, porque houve uma decisão 
de juiz, em Jundiaí, que permitiu que o pai, ainda que 
sob o protesto da mãe, levasse a menina, da qual ela 
cuidou desde que nasceu, e com muito carinho, para 
a Alemanha, sem que ela pudesse ter o direito à guar-
da adequadamente. Ela, então, postou-se, na Praça 
dos Três Poderes, diante do Palácio do Planalto e do 
Supremo Tribunal Federal.

Quero até agradecer a gentileza do Presidente, 
Ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, por 
transmitir aos seguranças que não a molestassem, 
para que ela fosse de lá retirada. Até há pouco, ela es-
tava ali, ao lado da estátua da Justiça. Quero também 
agradecer ao Ministro Antonio Patriota, que com ela 
dialogou, por ocasião de sua presença na Comissão 
de Relações Exteriores, na última quinta-feira. E tam-
bém quero agradecer à Ministra Maria do Rosário, que, 
inclusive, no próximo dia 28, no final da tarde, estará 
na Comissão de Relações Exteriores para justamente 
expor sobre os casos difíceis que têm ocorrido, para 
que mães e pais de crianças brasileiras possam ter o 
devido direito à guarda, com respeito a outros países. 

Há diversos casos, inclusive dificuldades junto à 
Alemanha, e a própria Ministra Maria do Rosário su-
geriu que ela pudesse vir aqui para falar desse tema 
perante a nossa Comissão de Relações Exteriores. O 
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próprio Presidente Paulo Paim, da Comissão de Direi-
tos Humanos, já a recebeu e deu oportunidade à Srª 
Eliana März, duas ou três semanas atrás, para expor 
também o seu problema. 

Tem a nossa solidariedade para que, em breve, 
possa a senhora, ainda mais nesses dias, como no 
Dia das Mães, estar novamente junto à sua filha, ain-
da mais quando se dedica tanto a isso.

Mas quero hoje, Sr. Presidente, falar de algumas 
coisas que acontecem em nosso País, tão grande, 
onde tantos eventos simultaneamente ocorrem. Às ve-
zes, há tragédias, como enchentes no Norte, seca no 
Nordeste, bem como eventos tão positivos, que quero 
aqui hoje registrar.

Mas seria difícil falar das boas coisas sem tam-
bém mencionar as enchentes na região Norte, que 
deixaram 51 Municípios em situação de emergência, 
afetando mais de 330 mil pessoas. O Estado mais 
atingido é o Amazonas, onde 32 Municípios decre-
taram situação de emergência. A situação de outros 
10 Municípios ainda está em análise pela Secretaria 
Nacional de Defesa Civil. No Acre, são 9 Municípios 
em situação de emergência, Senador Anibal Diniz; no 
Pará, 8; e em Rondônia, 2.

Por outro lado, no Nordeste, o problema é a seca. 
A falta de chuvas na região deixa 450 Municípios em 
situação de emergência e afeta quase quatro milhões 
de pessoas. O Estado que mais sofre com a falta de 
chuvas é a Bahia, conforme o Senador Walter Pinheiro 
tem aqui ressaltado. São 207 Municípios em situação 
de emergência. No Rio Grande do Norte, são 138 e, 
no Piauí, 78. Em algumas partes da região não chove 
há três meses.

Para ajudar os afetados pela enchente na região 
Norte, o Governo Federal anunciou a liberação de 
R$350 milhões para beneficiar agricultores, comer-
ciantes, prestadores de serviços e setores da indústria 
prejudicados pelas cheias dos rios.

O Governo Federal também anunciou investimen-
tos de R$2,7 bilhões neste mês, na região Nordeste, 
em ações para ampliar o fornecimento de água e o 
apoio ao agricultor. Além disso, foi instituído o Comitê 
Integrado de Combate à Seca.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário prevê 
que deverá chegar, este ano, a 100 mil o número de 
comunicações de perdas de safras, que representarão 
o pagamento de mais de R$650 milhões de cobertura. 
O seguro é opcional para o caso de operações de in-
vestimento. O Seguro da Agricultura Familiar cobre até 
100% do valor de operações de custeio e entre 30% a 
65% da receita líquida esperada do empreendimento, 
limitada a R$3,5 mil para culturas desenvolvidas den-

tro do zoneamento agrícola do Programa Nacional da 
Agricultura Familiar.

Mas, além dessas medidas, o programa Brasil 
Carinhoso, objeto da fala da Presidenta Dilma Rousseff 
ontem, em cadeia nacional de rádio e TV, justamente 
no Dia das Mães, é um programa que visa a tirar da 
miséria absoluta todas as famílias brasileiras, inclusive 
essas do Nordeste e do Norte que tenham crianças com 
até seis anos de idade. O Brasil Carinhoso, ressaltou 
a Presidenta Dilma Rousseff, faz parte do grande pro-
grama Brasil sem Miséria, que estamos desenvolvendo 
com sucesso em todo o território nacional. Será a mais 
importante ação de combate à pobreza absoluta, na 
primeira infância, já lançado em nosso País.

O programa deverá, inicialmente, beneficiar cerca 
de quatro milhões de lares, garantindo-lhes uma ren-
da mínima de R$70,00 a cada membro das famílias 
extremamente pobres que tenham pelo menos uma 
criança na faixa etária de zero a seis anos, sendo um 
reforço no programa Bolsa Família. Além disso, o pro-
grama ampliará o acesso dessas crianças à creche, 
garantindo-lhes maior cobertura nos programas de 
saúde existentes e criando um amplo programa de 
controle da anemia e da deficiência de vitamina A, 
além de disponibilizar gratuitamente medicamentos e 
vitaminas às unidades de farmácia popular, bem como 
remédios contra asma.

Também requeiro, Sr. Presidente, ainda que ou-
tros o tenham feito, o pronunciamento na íntegra da 
Presidenta Dilma realizado ontem, em cadeia de rádio 
e de televisão.

Gostaria de, entre as boas novas, saudar a visi-
ta que o Prêmio Nobel da Paz, o Arcebispo Desmond 
Tutu, fará ao nosso País no próximo dia 28, convidado 
pelo 5º Congresso Brasileiro da Indústria da Comuni-
cação. Ele fará uma visita ao auditório do World Trade 
Center, e quero agradecer aos responsáveis por terem 
me convidado para estar lá. Inclusive, farei aqui uma 
análise das coisas bonitas que Desmond Tutu tem feito 
ao longo da sua vida, ao lado do Presidente Nelson 
Mandela. Eu o farei proximamente.

Outra coisa boa que aconteceu e que convém 
ser registrada aqui, Senador Pedro Simon, Senador 
Ricardo Ferraço, é que tive a oportunidade, ontem, de 
assistir a algo fantástico, Presidente Anibal Diniz, que 
recomendo a V. Exª e a todos. Daqui a pouco, vou falar 
do outro tema que V. Exª está esperando, que também 
foi fantástico. Mas, ontem, tive a oportunidade de as-
sistir a “Tim Maia – Vale Tudo”, no Teatro Procópio Fer-
reira, inteiramente lotado. Todos os seus 671 lugares 
estavam ocupados, sem nenhuma cadeira disponível.

Que beleza! Que maravilha!
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Agradeço muito à Mônica Dallari, que deu de 
presente aos seus filhos, Bruno, João e Dalmo, a 
oportunidade e me convidou para assistir a essa peça.

Desde o início da peça, as pessoas se como-
vem com cada fase da difícil e extraordinária da vida 
de Tim Maia, que vivia ali, na Tijuca. Era o caçula de 
12 crianças.

Seu pai fazia marmita. Aos 13 anos, seu primeiro 
trabalho foi entregar marmitas. Só que, às vezes com 
muita fome, ele gostava de experimentar o que esta-
va dentro das marmitas. E a comida das marmitas era 
tão boa que ninguém notava. Essas coisas foram sen-
do mostradas. Depois foi convidado para ser servidor 
público. No entanto, após três meses, acabou sendo 
despedido. Isso aos 14 anos. 

Com dificuldade sobre o que fazer, resolveu per-
correr todos os lugares do Rio de Janeiro, já como 
músico, quando ganhou uma bateria do seu pai. Com 
amigos, fundou o primeiro conjunto, com o qual passou 
a brilhar. Assim, passou a conhecer todos os recantos 
de norte a sul, de leste a oeste do Rio de Janeiro e 
foi desenvolvendo atividades as mais incríveis e com-
pondo músicas.

Na sua adolescência, estabeleceu relações de 
muita profundidade de amor e de paixão, e às vezes 
vinham as dificuldades. E cada uma das canções que 
ele compôs, algumas das quais cantando com Rober-
to Carlos, com Elis Regina, com Tom Jobim, com Edu 
Lobo, com Chico Buarque, e outros, foi cantada por 
todo o povo brasileiro.

Essa peça foi genialmente escrita por Nelson 
Motta e dirigida por João Fonseca. Em verdade, ela 
permite a todos nós que tivermos a oportunidade de 
assistir a ela compreender a vida de Tim Maia. 

A peça simplesmente lotou por mais de dois me-
ses no Rio de Janeiro e agora está programada para 
ser apresentada em São Paulo até o dia 24 de junho, 
e já não há um lugar sequer, tal é a vontade das pes-
soas de assistir. 

Desde a estreia, no Rio de Janeiro, em agosto 
de 2011, o musical foi visto por 100.000 pessoas. Sob 
a direção de João Fonseca, o espetáculo “Tim Maia – 
Vale Tudo, o Musical” conta bem uma história, diverte 
e emociona.

Estruturada como um flashback durante o último 
show de Tim Maia, realizado em Niterói, no Rio de 
Janeiro, no qual ele passou mal e, uma semana de-
pois, veio a falecer, a peça relata a infância do cantor, 
seu encontro com Roberto Carlos – interpretado pelo 
convincente ator Reiner Tenente –, com Elis Regina – 
papel de Izabella Bicalho, que também está excelente 
–, sua dependência das drogas e o sucesso que teve 
nos anos 70. 

Até hoje, o desempenho do ator Tiago Abrava-
nel, neto de Silvio Santos, como o cantor e compositor 
Sebastião Rodrigues Maia, que viveu de 1942 a 1998, 
induz os espectadores a pensarem que ele é o artista, 
tamanha a fidelidade da caracterização e tão boa é a 
sua interpretação, inclusive das canções, com uma voz 
formidável. E olhe que Tim Maia tinha uma voz poten-
tíssima. Entretanto, o Tiago Abravanel lembra o Tim 
Maia. E é ele mesmo quem está cantando. 

João Fonseca, diretor do musical, conta que a 
mãe do cantor Ed Motta, que é irmã do Tim, assistiu a 
uma apresentação e, ao final, foi abraçar Tiago e disse: 
“Você não é da sua família; você é da nossa família”. 

Segundo o crítico Miguel Arcanjo Prado, a si-
nergia entre o ator e o personagem é tanta que fica 
uma dúvida gostosa na plateia. No papel título, Tiago 
Abravanel deixou de ser apenas o neto de Silvio San-
tos para se tornar um dos nomes mais respeitados de 
nosso teatro, com apenas 24 anos.

Sabiamente, João Fonseca deu peso também à 
participação dos outros dez autores. Apesar das cari-
caturas, cada um tem seu solo no espetáculo, ao lado 
de Tim. E é o arrepio que a plateia sente ao longo do 
espetáculo e ao final do espetáculo que dá a real sen-
sação de que Tim Maia está, sim, lá em cima, feliz de 
ter caído outra vez na boca do povo.

Nelson Motta foi muito feliz ao adaptar o seu li-
vro Vale Tudo – o Som e a Fúria de Tim Maia a um 
musical. Acredito que é muito importante que o Se-
nado Federal reconheça e incentive a montagem de 
espetáculos que valorizem a cultura brasileira e seus 
grandes intérpretes, como é o caso de Tim Maia. Por 
essa razão, Sr. Presidente, encaminho requerimento 
à Mesa, para que possamos cumprimentar todos que 
participaram dessa extraordinária peça. 

O quinto episódio que desejo ressaltar é a rea-
lização, no último sábado, dia 12, em Santo Antônio 
do Pinhal, da primeira reunião do Conselho Municipal 
da Renda Básica de Cidadania com o prefeito, com 
os vereadores – foi instalada pela primeira vez, con-
forme prevê a Lei nº 1.090, sancionada pelo Prefeito 
José Augusto Guarnieri Pereira em 12 de novembro 
de 2009. É muito importante que todos os candidatos e 
candidatas às prefeituras em outubro próximo saibam 
que é perfeitamente possível fazer de seus Municípios 
exemplos pioneiros da renda básica de cidadania para 
todos os seus habitantes.

Ali em Santo Antônio do Pinhal serão membros 
pelo Poder Executivo: a Secretária Municipal de De-
senvolvimento Social, Alessandra de Fátima Camargo 
Bicudo; a Secretária Municipal de Educação, Silvana da 
Silva e Sousa; a Secretária Municipal de Saúde, Joseli-
ne Belmira de Toledo; o Secretário Jurídico, Clodomiro 
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Correia de Toledo; a Secretária Municipal de Turismo, 
Maria José de Guarnieri Almeida Costa Barbosa; e o 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Marcelo 
Kawakami; pelo Poder Legislativo, a Vereadora Rachel 
Ribeiro da Silva Carvajal; e ainda, representando a so-
ciedade civil, Marina Nóbrega, Marcelo Bufollin, Fábio 
Ortiz, e Luiz Dejulis, este representando a Associa-
ção de Pousadas – estão representados o Conselho 
Municipal de Turismo, os professores, os agricultores.

Eu levei os meus alunos da Fundação Getúlio 
Vargas para assistir, assim como os alunos da Escola 
Técnica Camargo Aranha, da Mooca, em São Paulo, 
e ficaram todos encantados. O professor das Inven-
ções Democráticas David e sua esposa Maria Lúcia 
também ali estiveram e também ficaram encantados. 
Quero cumprimentar Santo Antônio do Pinhal por ca-
minhar nessa direção.

Finalmente, Senador Anibal Diniz, tantas coisas 
boas acontecem em nosso País, mas ontem ocorreu 
um fato simplesmente extraordinário. O futebol brasi-
leiro está em festa: de norte a sul, de leste a oeste, há 
campeões estaduais comemorando até agora seus 
títulos conquistados ontem. O Internacional, o Avaí, o 
Coritiba, o Santos, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o 
Goiás, o Bahia, Santa Cruz, Ceará e Cametá, no Pará, 
festejam suas brilhantes vitórias.

O Avaí venceu na casa do rival. Coritiba e San-
tos são mais que campeões, são tricampeões! O Flu-
minense comemora depois de sete anos e o Bahia 
depois de 11. O Atlético Mineiro é campeão invicto. O 
Santa Cruz é bicampeão. Como o Ceará, o Cametá 
comemora pela primeira vez.

Mas desejo ressaltar a vitória do nosso Santos, 
Senador Anibal Diniz, porque, ontem, conquistou o 
tricampeonato paulista sobre o Guarani, na cidade de 
São Paulo. E olhe que o Guarani jogou muito bem. Foi 
o quinto campeonato que o Santos conquistou nos últi-
mos três. Além dos Paulistas, o Santos foi campeão da 
Libertadores, em 2011, e da Taça do Brasil, em 2010. E 
vamos chegar até o final do ano, quem sabe, ao Japão.

A última campanha foi rica em pontos positivos. 
Além da conquista no ano do centenário do clube, o 
título contou com recordes pessoais quebrados por 
Neymar, que na decisão contra o Guarani, marcou 
mais um e chegou ao gol de número 104 pelo Santos, 
igualando os feitos de João Paulo e Serginho Chula-
pa, alcançando o status de maior artilheiro do clube 
após a Era Pelé.

Ao cumprimentar toda a equipe do Santos, o 
Presidente, Luis Alvaro Oliveira Ribeiro, seus atletas, 
comissão técnica e dirigentes, estendo esta minha 
saudação a todos os desportistas brasileiros que tan-
to alegram as diversas torcidas em todo o nosso País.

Que bom que o futebol é algo tão precioso nas 
nossas vidas. Cinquenta e três mil e tantas pessoas 
compareceram ontem ao Morumbi e ficaram supercon-
tentes com o desempenho de Rafael, Aranha, Fucile, 
Juan, Maranhão, Bruno, Rodrigo, Durval, Edu Drace-
na, Adriano, Arouca, Henrique, Elano, Felipe, Ander-
son, Ibson, Breitner, Alan Kardec, Borges, Rentería 
e, sobretudo, Neymar e Paulo Henrique Ganso, que 
simplesmente ontem foram fantásticos.

Felizes somos nós, brasileiros, por, conforme 
disse o Técnico Muricy, podermos ir agora ao estádio 
e ver a maravilha que tem sido o Santos Futebol Clu-
be, relembrando a época de Pelé, Coutinho e todos 
os demais. Felizes somos nós, brasileiros, que assim 
renovamos as nossas esperanças para que o Brasil 
brilhe tanto em 2014...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...e o Santos até o Japão, se Deus quiser, Presidente 
Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Muito bem, Senador Suplicy. Vou guardar o meu 
pronunciamento para quando o Santos for de novo 
campeão da Libertadores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de congratulações a Tiago Abravanel e toda a produ-
ção do espetáculo “Tim Maia – Vale Tudo, o Musical”, 
escrito por Nelson Motta e dirigido por João Fonseca 
e que seja encaminhado estes cumprimentos aos res-
ponsáveis pela peça.

Justificação

Desde a estreia no Rio de Janeiro, em agosto de 
2011, o musical foi visto por 100.000 pessoas. Sob a 
direção de João Fonseca, o espetáculo “Tim Maia – 
Vale Tudo, o Musical” conta bem uma história, diverte, 
emociona.

Estruturada como um “flashback” durante o último 
show de Tim Maia, realizado em Niterói (RJ) – no qual 
ele passou mal e, uma semana depois, veio a falecer 
–, a peça relata a infância do cantor, seu encontro com 
Roberto Carlos (o convincente ator Reiner Tenente) e 
com Elis Regina (papel de Izabela Bicalho), sua de-
pendência das drogas e o sucesso nos anos 70.
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O desempenho do ator Tiago Abravanel, neto de 
Silvio Santos, como o cantor e compositor Sebastião 
Rodrigues Maia (1942-1998) – Tim Maia –, induz os 
espectadores a pensarem que ele é o artista, tamanha 
a fidelidade da caracterização. João Fonseca, diretor 
do musical, conta que a mãe do cantor Ed Motta, que 
é irmã do Tim, assistiu a uma apresentação e, ao final, 
foi abraçar Tiago e disse: “Você não é da sua família. 
Você é da nossa família”.

Segundo o crítico Miguel Arcanjo Prado a “sinergia 
entre o ator e o personagem é tanta que fica uma dúvi-
da gostosa na plateia. No papel titulo, Tiago Abravanel 
deixou de ser apenas o neto de Silvio Santos para se 
tornar um dos nomes mais respeitados de nosso teatro 
com apenas 24 anos. Sabiamente, Fonseca deu peso 
também à participação dos outros dez atores. Apesar 
das caricaturas, cada um tem seu solo no espetáculo 
ao lado de Tim. E é o arrepio que a plateia sente ao 
fim do espetáculo que dá a real sensação de que Tim 
Maia está, sim, lá em cima, feliz de ter caído, outra 
vez, na boca do povo. Nelson Motta foi muito feliz ao 
adaptar o seu livro “Vale tudo – o som e a fúria de Tim 
Maia” como um musical.

Tive a oportunidade de assistir “Tim Maia – Vale 
Tudo, o Musical”, ontem, em São Paulo, no Teatro Pro-
cópio Ferreira, que estava inteiramente lotado. Que 
beleza e que maravilha! Agradeço a Mônica Dallari 
por ter me convidado. Desde o início do espetáculo, 
as pessoas se comovem com cada fase da difícil da 
vida de Tim Maia, do tempo que entregava marmita 
– aos trezes anos, preparada pelo seu pai – depois 
como funcionário, pouco depois despedido, para en-
tão se tomar um músico que percorria todos os recan-
tos do Rio de Janeiro. Pela genial forma como Nelson 
Motta escreve a peça e é dirigida por João Fonseca, 
podemos compreender como Tim Maia compôs suas 
canções, que todos sabem cantar, como acontece no 
espetáculo. Que bom que o teatro brasileiro alcança 
hoje extraordinário nível. Recomendo a todos irem as-
sistir ao musical.

Por tudo isso, avalio que é importante que o Se-
nado reconheça e incentive a montagem de espetácu-
los que valorizem a cultura brasileira e seus grandes 
intérpretes, como é o caso de “Tim Maia”.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2012. – Sena-
dor Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Agora, concedo a palavra ao Senador Ricardo 

Ferraço.
Prorrogamos a sessão pelo tempo que for ne-

cessário.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Meu caro Senador Anibal, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, brasileiros que nos acompanham pela 
TV Senado, não foram poucos os oradores, não foram 
poucos os Senadores e Senadoras que fizeram uso da 
tribuna para louvar a importante e estratégica iniciativa 
adotada pelo Governo Federal em fazer uma escolha 
muito contundente pela primeira infância brasileira ao 
adotar, ampliar e intensificar ações que poderão fazer 
uma diferença muito grande, até porque, cientificamen-
te, todos nós precisamos ter a consciência e precisamos 
estar comprometidos com um investimento em torno da 
primeira infância, por ser a base, por ser a estrutura, 
por ser o alicerce que tem enorme capacidade para 
projetar a qualidade e o futuro das nossas crianças.

É na primeira infância que se dão as conexões 
neurológicas; é na primeira infância que você estrutura 
a capacidade cognitiva e, portanto, você estabelece ali 
as bases para uma construção em torno de uma vida 
que pode ser e tem tudo para ser uma vida saudável, 
competitiva, atrativa; que considere os valores funda-
mentais da vida, como a emoção, o afeto, a alegria, a 
capacidade de realização.

Essa opção e essa escolha feita pelo Governo 
Federal é em torno de subtrairmos da extrema misé-
ria crianças na faixa de primeira infância, reforçando 
a renda de dois milhões de famílias que têm crianças 
nessa faixa de idade de zero a seis anos e vivem em 
condição de extrema pobreza, particularmente no Nor-
te e Nordeste do nosso País. Em que pese ser esse 
um programa nacional, ele priorizará e focará essas 
duas regiões por serem as que apresentam os mais 
complexos indicadores sociais.

Além da ampliação do Bolsa Família, em que cada 
pessoa da família receberá um mínimo de R$70,00 
mensais, o Programa Brasil Carinhoso, lançado nes-
ta segunda-feira pela Presidente Dilma, tem também 
o mérito de apostar na ampliação do número de cre-
ches e da cobertura de saúde para a primeira infância.

A distribuição gratuita de remédios para asma nas 
farmácias populares, de vitamina A e de suplemento 
de ferro nas unidades básicas de saúde são, evidente-
mente, medidas mais que bem-vindas que poderão se 
traduzir em excepcionais resultados quando elas esti-
verem já sendo implementadas, porque vão depender 
não apenas do Governo Federal, mas vai depender 
também, fundamentalmente, de uma boa parceria com 
os governos estaduais, com as prefeituras municipais. 
Esse é um programa que depende fundamentalmente 
do engajamento, essa que é a verdade, de todos os 
entes federados.
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Considero que, talvez, nesse conjunto de ações, 
o maior mérito do Programa Brasil Carinhoso é segu-
ramente a focalização, a atenção numa faixa etária 
tantas vezes relegada a um segundo plano nas políti-
cas públicas em nosso País. Uma faixa etária na qual 
estão incluídos 20 milhões de brasileirinhos e que é 
decisiva, como afirmado aqui em minha manifestação 
anteriormente, para o desenvolvimento físico, emocio-
nal e intelectual do ser humano.

Nas últimas décadas, houve conquistas inegá-
veis, mas a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que 
vem coordenando os projetos para a primeira infância, 
destaca que os avanços ainda estão centrados nos 
chamados direitos negativos, ou seja, na redução da 
mortalidade, da morbidade e da subnutrição infantil, 
além da proteção contra as violações graves aos di-
reitos das nossas crianças.

Ainda há muito que caminhar no sentido de ga-
rantir os chamados direitos positivos, como o direito de 
brincar, o de ser estimulado e o de ter desenvolvido ple-
namente seu potencial cognitivo. Se formos considerar 
todo o ciclo da educação infantil, ou seja, a creche, a 
pré-escola, o déficit educacional, no Brasil, é da ordem 
de 60%. O estrago é enorme se considerarmos que é 
nessa faixa de ensino que se constroem os primeiros 
alicerces do conhecimento e que são dadas as ferra-
mentas básicas para as próximas etapas educacionais, 
ou seja, no ensino básico, no ensino médio. Se você 
faz um bom e decisivo investimento na pré-escola, na 
primeira infância, a produtividade, o potencial da criança 
vai crescer muito. É a oportunidade de que se precisa 
para que o potencial e a vocação possam se afirmar.

Foi com muita alegria que assistimos ao lança-
mento desse excepcional Programa Brasil Carinhoso. 
Acompanharemos a sua implementação para que ele 
possa, acelerado, produzir os resultados que estão 
sendo preconizados.

Além dessa manifestação, Sr. Presidente, quero 
registrar que participei, agora à tarde, de uma audiên-
cia pública no Supremo Tribunal Federal, coordenada 
pelo Ministro Fux. Essa audiência pública teve como 
tema, como meta, a discussão da Lei Seca. Tendo em 
vista minha designação, na Comissão de Constituição 
e Justiça, pelo Senador Eunício Oliveira, como Relator, 
dela participei. Quero aqui ressaltar a importância de 
ver a nossa mais alta Corte do Judiciário abrindo suas 
portas, escancarando seus canais de comunicação, 
ouvindo a sociedade civil, ouvindo especialistas das 
mais diversas áreas, multidisciplinares, para que pos-
samos evoluir num juízo de valor em relação a esse 
tema tão caro às famílias do nosso País. A escalada da 
violência no trânsito brasileiro está ligada à percepção 
e, muitas vezes, à certeza da impunidade.

Em 2011, aproximadamente 45 mil vidas foram 
ceifadas no trânsito brasileiro e tantas outras não fo-
ram consideradas, vidas que foram mutiladas, expec-
tativas e horizontes que não foram e não estão sendo 
considerados em função da epidemia a que estamos 
assistindo no trânsito brasileiro.

Grande parte dessa epidemia e desses aciden-
tes fatais, que tem se traduzido em muito sofrimento 
para as famílias brasileiras, está lamentavelmente no 
casamento perverso do álcool e da direção, que tem 
não apenas representado uma banalização da vida 
como um desrespeito profundo à convivência coleti-
va, porque todos nós precisamos entender que o meu 
direito termina onde começa o do meu semelhante e 
que a vida em sociedade, que a vida coletiva exige 
que tenhamos um respeito muito grande não apenas 
pela vida que Deus nos deu, mas também um respei-
to muito grande pela vida dos nossos semelhantes.

Foi com enorme prazer que participamos dessa 
audiência pública, uma audiência pública muito rica, 
com elevado conteúdo, que seguramente vai ajudar, 
vai contribuir, pelas informações técnicas, pelas in-
formações científicas que nós pudemos colher nessa 
eficiente audiência pública, feita no Supremo Tribunal 
Federal, Sr. Presidente, nesta tarde, tão bem coorde-
nada pelo Ministro Fux.

A minha expectativa é de que, entre esta e a 
próxima semana, Senadora Angela Portela, portanto, 
muito antes do recesso parlamentar, apresente o meu 
parecer na Comissão de Constituição e Justiça, para 
que, em seguida, o Plenário possa ser convocado para 
votar a Lei Seca aqui no Senado, traduzindo em regras 
mais rígidas para que possamos eliminar ou pelo me-
nos diminuir substancialmente a impunidade e a vio-
lência que estamos vendo no trânsito em nosso País.

Muito obrigado Sr. Presidente. Muito obrigado 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Ricardo Ferraço.

Concedo a palavra à Senadora Angela Portela, 
digna representante do PT de Roraima.

A SRª. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Aníbal. 
É sempre uma grande alegria vir aqui ao plenário do 
Senado Federal para trazer boas notícias, principalmen-
te quando essas boas notícias envolvem o bem-estar 
das crianças brasileiras, das famílias vulneráveis pela 
pobreza e pela exclusão social.

Aqui tivemos a grata alegria de ouvir inúmeros 
Senadores falando do lançamento do programa Bra-
sil Carinhoso, do qual participamos hoje, lançado pela 
Presidenta Dilma no Palácio do Planalto, para aten-
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der às nossas crianças. E nós, como representantes 
do povo brasileiro, do povo de Roraima, sentimo-nos 
muito felizes por isso, principalmente porque se trata 
de uma bandeira em que estamos trabalhando desde 
2008, para aumentar a infraestrutura de creches nos 
municípios do nosso País e proporcionar às nossas 
crianças mais vagas nas creches.

Atualmente, o poder público não atende nem 20% 
das nossas crianças em escolas públicas, em creches. 
Então, é por isso que me sinto muito honrada de ver 
hoje, aqui no plenário, a manifestação de inúmeros 
Senadores e Senadoras tratando do mesmo tema, 
exaltando esse programa, de fundamental importân-
cia para as famílias brasileiras e principalmente para 
as nossas crianças.

É uma ação nacional que integra o Brasil sem 
Miséria e objetiva tirar da miséria absoluta todas as 
famílias brasileiras que têm crianças de zero a seis 
anos. Essa é a faixa etária em que, historicamente, o 
Brasil não tem conseguido alcançar grande êxito, no 
que diz respeito à redução da pobreza, como reconhe-
ceu hoje a Presidente da República. Mas apesar de ser 
uma ação nacional do Governo Federal, o programa 
se dirige especialmente às regiões Norte e Nordeste 
do País, onde vivem 78% das crianças brasileiras em 
situação de pobreza.

Será constituído, o programa Brasil Carinhoso, de 
três eixos principais. São eles: Reforço ao Bolsa Famí-
lia, ampliação dos programas de saúde para crianças 
de zero a seis anos e aumento do acesso a creches 
por crianças de famílias extremamente pobres. No pri-
meiro eixo do programa se garante uma renda mínima 
de R$70 a cada membro das famílias extremamente 
pobres que tenham pelo menos uma criança de zero 
a seis anos.

Os recursos serão pagos junto com o Bolsa Fa-
mília, no mesmo dia em que as famílias recebem o 
benefício do Bolsa Família. É uma grande medida de 
ampliação do programa Bolsa Família, dirigido às famí-
lias situadas na linha oficial de miséria, ou seja, cujos 
membros recebem R$70.

Sendo assim, esse programa irá beneficiar dois 
milhões de famílias que têm crianças de zero a seis 
anos. Crianças e famílias que vivem em situação de 
extrema pobreza.

No segundo eixo, o Brasil Carinhoso pauta-se pela 
determinação da Presidenta de cumprir a promessa 
de construir seis mil creches até 2014, medida para a 
qual o seu Governo prevê investimento de R$7,7 bi-
lhões. Então, nessa cerimônia agora, segunda-feira, o 
Governo Federal assinou convênio com as prefeituras 
para a construção de 1.500, agora, em 2012.

E quero deixar aqui a nossa contribuição porque, 
em Roraima, estamos trabalhando arduamente para 
que cada Município do nosso Estado tenha uma cre-
che ou duas creches, dependendo da necessidade, 
que será apontada por intermédio do plano de ações 
articulados, elaborado junto com o Ministério da Edu-
cação e com as prefeituras dos Municípios. E também 
falo da nossa alegria de ver que na capital, Boa Vista, 
já existem quatro creches construídas dentro desse 
Programa PAC e de emendas que colocamos no Or-
çamento Geral da União.

Assim, a ação do Governo visa a acelerar a cons-
trução de creches para aumentar as vagas para as 
crianças muito pobres e que estão na primeira infância. 

Conforme garantiu a Presidente Dilma, serão 
repassados às Prefeituras, em caráter imediato, os 
recursos para custear cada nova vaga aberta em cre-
ches públicas ou conveniadas.

Neste particular, sintonizada com as metas da 
Presidente Dilma, assegurei recursos, por meio de 
emendas individuais, no Orçamento Geral da união, 
para a construção de 18 creches no nosso Estado, 
sendo quatro em Boa Vista, que já estão em cons-
trução, com umas até em funcionamento, e uma em 
cada Município do nosso Estado. Dessas creches, 
algumas já estão em avançado processo de 
construção. Ali as mães roraimenses poderão 
deixar suas crianças em tempo integral, tendo 
assistência à saúde, alimentação, educação, 
conforto, segurança e higiene. 

Mas este ato governamental vai mais 
além: significa “atacar pela raiz a desigual-
dade”.

O terceiro eixo do Brasil Carinhoso vem 
consolidar a meta da presidenta Dilma de 
cuidar das pessoas. Volta-se à ampliação da 
cobertura dos programas de saúde para as 
crianças, com o fim de combater anemia e 
deficiência de vitamina A e introduzir, em uni-
dades do Farmácia Popular, remédio gratuito contra 
a asma, a segunda principal causa de morte das 
nossas crianças.

Como disse o Ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha, nas campanhas nacionais de vacinação serão 
distribuídos a vitamina A e o suplemento de ferro nas 
Unidades Básicas de Saúde, para quem tiver indica-
ção médica, como forma de evitar anemia e infecções, 
doenças prejudiciais ao desenvolvimento das nossas 
crianças.

O programa Brasil Carinhoso vem, na verdade, 
reafirmar as ações do Governo Federal de beneficiar 
mulheres e crianças. Não por acaso, o índice de mor-
talidade infantil caiu 47,5% no país e 58,6% no Nor-
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deste, graças a subprogramas como o Bolsa Gestante 
e o Bolsa Nutriz. Então, observa-se que há todo um 
envolvimento e comprometimento do Governo e do 
Ministério da Saúde no sentido de diminuir esses ín-
dices de mortalidade infantil. 

No âmbito geral, o programa anunciado pela 
presidenta Dilma terá investimento da ordem de R$10 
bilhões entre 2012 e 2014 e tem uma concepção clara: 
ampliar a inversão das prioridades em seu Governo, 
dando continuidade à concepção adotada no Governo 
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Há aproximadamente uma década, de 2003 a 
2012, a sociedade brasileira vem assistindo ao Go-
verno Federal inverter, de forma significativa, a lógica 
para o investimento do dinheiro público.

Há poucos dias antecedendo o anúncio do pro-
grama Brasil Carinho, a lógica de inversão das priori-
dades do Governo Dilma foi dirigida à área econômica, 
especialmente aos juros altos.

Em abril, às vésperas do Dia Internacional do 
Trabalho, a Presidenta Dilma Rousseff enviou um re-
cado ao sistema financeiro nacional; disse que estava 
na hora de os bancos privados reduzirem seus juros.

Em pronunciamento nacional, a Presidenta con-
siderou ser “inadmissível” que, tendo “um dos sistemas 
financeiros mais sólidos e lucrativos”, o Brasil “continue 
com um dos juros mais altos do mundo”.

Ao destacar o esforço do Governo Federal para 
reduzir os juros, a Presidenta foi incisiva: 

“Nosso sistema bancário é um dos mais 
sólidos do mundo. Está entre os que mais lu-
cram e isso lhe tem dado força e estabilidade, 
o que é bom para nossa economia. Mas isso 
também permite que eles deem crédito mais 
barato aos brasileiros”.

Em sua investida contra os juros altos, a Presi-
denta afirmou que 

“os bancos não podem continuar cobran-
do os mesmos juros para empresas e para o 
consumidor enquanto a taxa básica Selic cai, 
a economia se mantém estável e a maioria es-
magadora dos brasileiros honra com presteza 
e honestidade seus compromissos”.

Na semana passada, a Presidenta voltou a co-
brar uma redução dos juros dos bancos. Primeiro, por 
meio do programa semanal de rádio, Café com a Pre-
sidenta, quando defendeu mudanças na caderneta de 
poupança. Dilma Rousseff reafirmou que o Brasil tem 
um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos 
do mundo e, por isso, pode ajudar o País diminuindo os 
juros que cobram dos trabalhadores e dos empresários.

Na última sexta-feira, em discurso proferido na 
Confederação Nacional da Indústria, CNI, em Brasí-
lia, quando do lançamento do Programa de Apoio à 
Competitividade da Indústria Brasileira, a Presidenta 
reafirmou que os juros altos e os spreads bancários 
são entraves ao crescimento sustentável, equilibrado e 
contínuo do nosso País. Spread, como todos sabem, é 
a diferença, ou melhor, o ganho que os bancos têm com 
os juros ao emprestar dinheiro para os seus clientes.

Tal enfrentamento da Presidenta Dilma aos juros 
altos dos bancos particulares conta com o apoio do 
Banco Central, que vem cortando seguidamente a taxa 
básica de juros brasileira, a Selic, hoje em 9% ao mês. 

A movimentação do Governo Dilma contra as altas 
taxas dos juros surtiu efeitos benéficos. Os bancos pú-
blicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 
passaram a anunciar corte nas taxas de juros e, ato 
contínuo, bancos particulares, como o Itaú, anunciaram 
mais rebaixamento nos seus índices de juros, que têm 
variado entre 2,45% até 13,80% ao mês, nos serviços 
de linhas de crédito pessoal, cheque especial e cartão 
de crédito. Nos últimos dias, além do Itaú, o Bradesco, 
o Santander, o HSBC e o Citibank também disseram 
que estão estudando a redução de suas taxas.

A bem da verdade, Sr. Presidente, o Sistema Fi-
nanceiro não tem mais como explicar aos brasileiros 
porque os juros do cheque especial e das prestações 
do cartão de crédito não diminuem se a Selic está em 
baixa e a inflação permanece estável. 

Quero ainda registrar que a inversão das priori-
dades do Governo Dilma também tem olhos voltados 
à carga tributária brasileira.

Em suas cobranças por redução nas taxas de 
juros, a Presidenta não tem se esquivado de ressaltar 
que a elevada carga tributária é outro entrave ao cres-
cimento econômico do nosso País. Como afirmou: “O 
Brasil tem hoje certas estruturas tributárias que são 
muito pesadas para serem carregadas num processo 
de desenvolvimento sustentável”.

Por todo o exposto, sinto, cada vez mais, Sr. Pre-
sidente, enorme sintonia com as visões administrativas 
da Presidenta da República, particularmente quando 
diz que não quer ser a Presidenta “que cuida apenas 
do desenvolvimento do País”, mas a administradora 
pública “que cuida, em especial, do desenvolvimento 
das pessoas”.

A Presidenta tem dito que lutar para reduzir os 
juros faz parte daquilo que ela considera ser a ação 
de cuidar do desenvolvimento das pessoas, do ser 
humano. Nas suas palavras, cuidar do desenvolvimen-
to das pessoas significa lutar por uma saúde melhor; 
prover educação de qualidade em todos os níveis, 
inclusive cursos técnicos e universitários no Brasil e 
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no exterior; lutar incessantemente para acabar com a 
pobreza extrema em todas as regiões do nosso País. 
Significa também enxergar o trabalhador como cida-
dão e, por isso, com direitos plenos, assim como ver 
o “consumidor, com condição de comprar todos os 
bens e serviços que sua família precise para viver de 
maneira cômoda”, feliz e digna.

Sr. Presidente, revisitando a história política de 
meu País, avalio que a Presidenta Dilma tem condições 
plenas de inverter as prioridades no âmbito do Estado 
brasileiro. Falando claramente, penso que a Presiden-
ta, que alcança 77% de popularidade em menos de 
dois anos de administração, não pode temer a força 
do capital, principalmente quando enfrenta essa força 
em favor de uma importante parcela da sociedade que 
precisa ser enxergada hoje, que é a primeira infância. 
Mas penso, também, que esse enfrentamento precisa 
contar com o nosso apoio, o apoio do Parlamento bra-
sileiro e de todos os segmentos da nossa sociedade.

Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy, um dia 
depois do Dia das Mães, marcar o anúncio de uma 
ação como essa do Brasil Carinhoso, voltada para uma 
parcela da população carente que precisa realmente 
de um Governo comprometido, é muito importante. 

Então, eu queria parabenizar a todas as mães 
brasileiras na mãe da Presidenta Dilma Rousseff, que 
lança hoje esse programa de fundamental importância 
para o combate à pobreza nas famílias brasileiras e, 
principalmente nas famílias que têm criança de zero 
a seis anos.

Era isso.
Muito obrigada, Presidente.

Durante o discurso da Sra. Angela Portela, 
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezada Senadora Angela Portela, quero 
cumprimentá-la por suas palavras, pela homenagem 
que faz à nossa Presidenta Dilma Rousseff pelo con-
junto de medidas anunciadas hoje, como o programa 
Brasil Carinhoso, também aos Ministros Aloizio Mer-
cadante, Tereza Campello e Alexandre Padilha. 

V. Exª ressaltou tão bem o quanto esse programa 
muito contribuirá para trazer maior justiça e efetiva er-
radicação da pobreza extrema em nosso Brasil, obje-
tivo maior da Presidenta Dilma, conforme ela própria 
ressaltou. Parabéns!

Tem a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, faço aqui do plenário, nesta 

parte inicial do meu pronunciamento, um cumprimen-
to especial à coordenação, a todo corpo docente e a 
todos os estudantes do curso de Direito da Universi-
dade Federal do Acre, que ficou na 11ª colocação na 
relação das 20 instituições com maior índice de apro-
vação proporcional no 6º Exame Unificado da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Essa colocação supera, in-
clusive, a da conceituada Universidade de São Paulo 
(USP), que aparece na 12ª colocação no ranking da 
OAB e também a da Universidade de Brasília, que fi-
cou na 13ª colocação.

Entre as 20 universidades que ficaram mais bem 
posicionadas, 19 são universidades públicas. A única 
universidade particular da lista é a Escola de Direito 
da Universidade da Fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro. 

Essa notícia de que a Universidade Federal do 
Acre está na lista das instituições federais de ensino 
superior que obtiveram melhor aproveitamento no 6º 
Exame Unificado da OAB é motivo de orgulho para 
todos os acreanos, tanto os que fazem parte da comu-
nidade acadêmica da Universidade Federal do Acre, 
quanto todos os cidadão acreanos que sonham colocar 
seus filhos em uma universidade federal. Então, essa 
colocação do curso de Direito no 6º Exame Unificado 
da Ordem dos Advogados do Brasil é motivo de or-
gulho para todos, principalmente porque o curso de 
Direito da Universidade Federal do Acre tem 48 anos 
de existência.

Foi a partir do curso de Direito que surgiu, ini-
cialmente, a Fundação Universidade Federal do Acre 
e, posteriormente, a Universidade Federal do Acre. 
Aliás, o núcleo central que deu origem à Universida-
de Federal do Acre foi exatamente a Faculdade de 
Direito. Exatamente agora, no 48º ano de existência 
da Faculdade de Direito, temos notícia tão alvissareira 
que engrandece a todos: estudantes, corpo docente e 
dirigentes da Faculdade de Direito do curso de Direito 
da Universidade Federal do Acre. Esse é um motivo 
que nos alegra imensamente.

No Acre, a Universidade Federal teve um rendi-
mento significativamente superior em relação às facul-
dades privadas existentes no Estado, obtendo 73,08% 
de seus candidatos aprovados no exame, enquanto a 
Faculdade Barão do Rio Branco (Uninorte) e a Facul-
dade da Amazônia Ocidental (Faao) obtiveram, res-
pectivamente, 24,53% e 13,43% de seus candidatos 
aprovados. A Universidade Federal do Acre foi, ainda, 
a única instituição federal de ensino superior da região 
Norte a figurar na lista das 20 melhores. As universida-
des federais, por aproveitamento, ocupam dezenove 
dos primeiros vinte lugares. 
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Segundo informou o coordenador do curso de 
Direito da Universidade Federal do Acre, Dr. Francisco 
Raimundo Alves Neto, o Ministério do Desenvolvimen-
to Social elegeu o projeto pedagógico da Ufac como 
sendo o terceiro melhor do Brasil. 

Ele destacou que os melhores professores de 
Direito do Estado, atualmente, lecionam na Universi-
dade Federal do Acre, exatamente no Departamento 
de Direito. 

Tudo isso contribui para a qualidade de ensino e 
para os índices de aprovação dos alunos do curso de 
Direito da Ufac, tanto no exame da OAB, quanto em 
concursos públicos que exigem a formação na área 
de Direito.

Vale a pena destacar, também, que esses aspec-
tos todos acontecem como parte do resultado de um 
trabalho longo, que vem acontecendo há muitos anos.

Em épocas passadas, já se falou até no fecha-
mento das universidades federais no Brasil e, com o 
governo Lula, nós tivemos um incremento todo espe-
cial, de apoio, de fortalecimento das instituições de 
ensino superior, instituições públicas. Hoje, nós temos 
um resultado fantástico como esse, em que, das 20 
universidades que tiveram melhor aproveitamento de 
seus alunos na aprovação do 6º Exame da OAB, 19 
são instituições públicas de ensino superior, entre as 
quais a Universidade Federal do Acre.

Quero destacar, ainda, que o curso de bachare-
lado em Direito foi, também, avaliado pelo Ministério 
da Educação como o melhor curso de Direito da região 
Norte, alcançando a nota máxima, que é 5, no Exa-
me Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Então, nós temos, realmente, que comemorar 
esse resultado e parabenizar os professores, a coorde-
nação do curso e, também, os alunos da Universidade 
Federal do Acre, particularmente do curso de Direito, 
que obtiveram essa boa colocação no plano nacional.

Além da grata notícia da OAB de que o curso de 
Direito, que tem 48 anos de existência e foi o primeiro 
curso superior do Estado do Acre, figura na 11ª colo-
cação, à frente da USP e da UnB, temos, também, o 
terceiro melhor projeto pedagógico de Direito do Brasil, 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o melhor 
trabalho de pesquisa em Direitos Humanos, apresenta-
do na Universidade de Washington, nos Estados Uni-
dos, como o melhor trabalho de pesquisa em Direito. 
Também do curso de Direito da Ufac saiu o orador dos 
países de língua portuguesa.

O curso de Direito da Ufac teve, também, aprova-
da, no ano passado, a tese de doutoramento do Prof. 
Francisco Raimundo como uma das melhores teses 
sobre o ensino de Direito, no Congresso Nacional, de 
pesquisa e pós-graduação em Direito. 

A Ufac, hoje, tem um corpo docente constituído 
de mestres, doutores e especialistas, com os melhores 
docentes do Acre, além de excelentes alunos, que são 
aprovados nos mais variados concursos públicos que 
têm exigência de formação na área do Direito.

Então, fica aí o meu cumprimento especial. Que-
ro apresentar também um voto de louvar ao Departa-
mento de Direito da Ufac, à coordenação do curso, aos 
alunos do curso de Direito da Ufac e também à reitoria 
da nossa Universidade Federal do Acre por todo esse 
resultado que engrandece imensamente a nossa ins-
tituição de ensino superior pública do Estado, a nossa 
Universidade Federal do Acre.

Mas, Sr. Presidente, a exemplo de vários ora-
dores que me antecederam, também estive presente 
no ato de lançamento do programa Brasil Carinhoso, 
feito pela Presidenta Dilma, juntamente com a Minis-
tra Tereza Campello, o Ministro Alexandre Padilha e 
também o Ministro Aloizio Mercadante. Todos os Mi-
nistérios envolvidos na linha de frente das ações que 
serão desenvolvidas, com maior intensidade agora, 
com o objetivo de atender prioritariamente às crianças 
de zero a seis anos, com uma atenção especial, no 
sentido de demonstrar toda a preocupação do Gover-
no brasileiro com a formação desses brasileirinhos, 
que vão ser responsáveis pela condução do País no 
futuro, e que, nesse momento, têm a atenção da nos-
sa Presidenta Dilma.

Gostaria de destacar que também estive presente, 
nesta segunda-feira, um dia após o Dia das Mães, ao 
lançamento do programa Brasil Carinhoso no Palácio 
do Planalto. Gostaria de destacar essa iniciativa e cum-
primentar a sensibilidade de um Governo que ataca 
uma das mais cruéis realidades enfrentadas pelo nosso 
País, que é a pobreza absoluta entre crianças e jovens.

Por isso faço questão de registrar o lançamento 
do plano Brasil Carinhoso. Esta ação tem o ambicio-
so e ousado propósito de tirar da miséria absoluta as 
famílias brasileiras que tenham crianças com até seis 
anos de idade.

O novo programa faz parte do grande programa 
Brasil Sem Miséria, e deverá ser a ação de combate 
à pobreza absoluta na primeira infância, já lançado 
no nosso País. Trata-se do primeiro programa lançado 
com esse objetivo específico, com esse corte de idade.

Esse programa foi estruturado em três eixos de 
ação: o programa vai ampliar o Bolsa Família, aumen-
tar a oferta de vagas nas creches e fortalecer a saú-
de infantil, por meio da suplementação de vitamina A 
e ferro na alimentação, além de medicação gratuita 
contra a asma.

Assim como outros programas do Brasil Sem Mi-
séria, a ação Brasil Carinhoso será uma parceria do 
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Governo Federal com os governos estaduais e muni-
cipais e pretende garantir uma renda mínima mensal 
de R$70,00 para cada membro de famílias extrema-
mente pobres que tenham pelo menos uma criança 
nessa faixa etária.

Ao todo, dois milhões de famílias devem ser be-
neficiadas. O dinheiro será pago por meio do cartão 
do Bolsa Família no mesmo dia em que os demais 
benefícios são liberados.

No eixo do Brasil Carinhoso que trata do aumento 
do acesso de crianças à creche, haverá investimentos 
para ampliar o número de vagas e melhorar a qualidade 
do atendimento às crianças. Para isso, foi firmado um 
termo de compromisso com prefeituras em todo o País 
para a construção de 1.512 creches e pré-escolas. Até 
o final de 2014, a expectativa é a de que seis mil novas 
unidades de creches e pré-escolas sejam entregues.

É também importante destacar que, por trás des-
sa meta, há um suporte concreto. O Governo Federal 
vai repassar para as prefeituras recursos para custear 
cada nova vaga aberta nas creches públicas ou con-
veniadas e ainda estimular a matrícula de crianças do 
Bolsa Família nas creches de todo do País. Para cada 
criança do Bolsa Família matriculada, o Município vai 
receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo 
Governo Federal. Esse é um avanço considerável, 
Senador Suplicy.

No Acre, o termo de compromisso abrange nove 
prefeituras: Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, 
Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador 
Guiomard, Sena Madureira e Tarauacá.

Aumentar o número de creches significa aumen-
tar saúde, educação, comida, conforto, lazer e higiene 
para as crianças, significa, como a Presidente desta-
cou, atacar pela raiz a desigualdade.

Além do eixo da educação, o programa Brasil 
Carinhoso prevê ainda a ampliação da cobertura de 
programas de saúde para crianças até seis anos de 
idade, incluindo a distribuição de vitamina A durante as 
campanhas nacionais de vacinação e de suplemento 
de ferro nas unidades básicas de saúde. O Governo 
pretende também distribuir gratuitamente remédios 
contra asma por meio das farmácias populares.

Essas ações confirmam que a principal bandeira 
do Governo da Presidenta Dilma é acabar com a mi-
séria absoluta no País. Para isso, trabalha para cuidar 
da faixa de idade na qual o País tem mais dificuldade 
em reduzir a pobreza, que é exatamente a faixa de 
crianças até seis anos de idade.

Além de estar concentrada entre os jovens, a 
pobreza absoluta, infelizmente, penaliza no Brasil prin-
cipalmente as regiões Norte e Nordeste. Hoje, 78% 
das crianças mais pobres vivem nessas duas regiões. 

Justamente por esse motivo, o Brasil Carinhoso vai, 
como ressaltou nossa Presidenta Dilma, ser um pro-
grama nacional, mas com um olhar de máxima aten-
ção para as crianças que vivem nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil.

Além dos três importantes eixos de ação, quere-
mos dizer que o novo programa do Governo no combate 
à fome e à pobreza absoluta tem mais um mérito, o da 
sensibilidade. Antes de anunciá-lo, a Presidenta Dilma 
Rousseff disse que essa devia ser a primeira vez que 
um Presidente da República fazia um pronunciamento 
no Dia das Mães e que isso se devia também por ser 
ela mulher, filha, mãe e avó. Exatamente por isso, ela 
reúne essa sensibilidade tanto na concepção, quanto 
no anúncio e na execução desse programa, que vai 
ajudar dois milhões de famílias em todo o Brasil.

O anúncio desse horizonte de maior conforto para 
as crianças demonstra que o Governo está atento às 
dificuldades daquelas pessoas que passam sacrifício 
para alimentar, criar e educar seus filhos.

Por isso, a Presidenta Dilma disse: “Para um país, 
é uma realidade duplamente amarga ter, ao mesmo 
tempo, gente ainda vivendo na miséria absoluta, e 
essa pobreza se concentrar, com mais força, entre as 
crianças e os jovens”.

Dessa maneira, a gente só tem a cumprimentar 
a Presidenta Dilma, o Ministro Alexandre Padilha, a 
Ministra Tereza Campello e também o Ministro Aloi-
zio Mercadante, que vão estar na linha de frente das 
ações desse programa e com quem nos solidarizamos.

Externamos o apoio do Plenário do Senado Fede-
ral a programas com a magnitude do Brasil Carinhoso, 
voltado especificamente para famílias que têm em seu 
seio crianças de zero a seis anos de idade, visando a 
combater a miséria e a fome, exatamente porque as 
crianças até os seis anos de idade precisam de uma 
suplementação alimentar muito maior para preservar 
sua capacidade de aprendizado, proporcionar o de-
senvolvimento pleno dos seus neurônios e ter suces-
so no futuro.

Nesse sentido, o pronunciamento do Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante, foi de fundamental 
importância, porque mostrou o quanto as pesquisas 
científicas têm comprovado que crianças bem alimen-
tadas nessa fase inicial da vida que têm oportunidade 
de participar de uma socialização em creches e em 
pré-escolas têm um desenvolvimento muito melhor, 
alcançam um grau de socialização muito maior e tam-
bém têm mais sucesso profissional e pessoal no futuro, 
ao contrário de crianças que não têm acesso à creche 
nessa idade, em relação às quais o índice de desvio 
de conduta na fase adulta é muito maior.
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Nesse aspecto, a Presidenta Dilma e os nossos 
três Ministros envolvidos na linha de frente dessa ação 
estão de parabéns e contarão com o nosso integral 
apoio. Tenho a certeza de que prefeitos e governa-
dores de todo o Brasil vão se somar nesses esforços 
em defesa das nossas crianças, para que possamos 
construir um Brasil cada vez mais fortalecido, com foco 
nas crianças, para que tenhamos uma educação de 
qualidade, que nos leve a um patamar superior.

Muito obrigado, Senador Suplicy.
Agradeço a todos os nossos telespectadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos ao Senador Anibal Diniz, 
do Partido dos Trabalhadores do Acre, pela análise 
muito positiva que faz do programa Brasil Carinhoso, 
lançado hoje pela Presidenta Dilma Rousseff, com a 
colaboração de todos os seus Ministros, em especial 
dos Ministros Tereza Campello, Aloizio Mercadante e 
Alexandre Padilha.

Convido V. Exª a ficar ao meu lado, para o encer-
ramento desta sessão.

Eu gostaria de ler um texto que me foi enviado, 
justamente em homenagem ao Dia das Mães, pela 
Rose Marie Muraro, uma das intelectuais mais impor-
tantes da história do nosso País, que já foi homenage-
ada pela Presidenta Dilma Rousseff. Na verdade, no 
meu entender, este texto constitui uma homenagem 
também à nossa querida Presidenta Dilma Rousseff.

Diz, portanto, Rose Marie Muraro em seu texto 
“Maternidade Ampliada”:

“O corpo biológico da mulher foi feito para 
procriar, amamentar e cuidar da vida. O corpo 
biológico do homem foi feito para ter uma força 
física maior que a mulher e assim conseguir 
protegê-la e aos mais fracos, o que aconteceu 
na Pré-História. Mas não nos tempos históri-
cos em que essa proteção se transformou em 
dominação e opressão dos mais fracos. E isso 
foi tão mal sucedido, que a missão masculina 
se transforma numa forma de violência contra 
a humanidade e contra a Terra.

Estamos dizendo isto porque neste mês 
de maio se comemorou o dia da mãe, mas a 
maternidade foi reduzida atualmente em uma 
missão tradicional de cuidar dos filhos, levar 
para a escola e reprimi-los, ao invés de educá-
-los. Assim, o masculino e o feminino, hoje, es-
tão distorcidos nas suas finalidades primeiras: 
gerar a vida e proteger a vida.

Nesta visão tradicional, a mulher foi redu-
zida ao lar, e o homem foi reduzido à vida fora 
de casa. Mas a nova dimensão que estamos 
vivendo no século XXl, por causa da tecnologia 

eletrônica que age à velocidade da luz, faz com 
que a missão tradicional masculina e feminina 
estejam sendo questionadas em suas raízes. 
A mulher sai da casa e entra para o mundo 
masculino, criando uma nova maneira femi-
nina de governar e agir em todas as dimen-
sões. Vamos tomar como exemplo o Governo 
da Presidenta Dilma, que está transformando 
a condição do povo brasileiro de oprimido em 
sujeito da História, lutando, ela também, do 
ponto de vista do oprimido como o fez o Pre-
sidente Lula. Ele que também nasceu como 
um oprimido faminto.

O modelo europeu e norte-americano é 
de abordar as crises econômicas da maneira 
masculina tradicional, isto é com violência, de 
cima para baixo, fazendo com que os mais ri-
cos tenham todas as benesses e os pobres, 
sujeitos a um regime de austeridade que nada 
mais é do que um aumento de impostos e so-
brecarga apenas para eles, incumbam-se de 
corrigir o que os ricos fizeram.

Não se pode lutar contra uma crise com 
desemprego e fome, o que está acontecendo 
tanto nos Estados Unidos como na Europa. 

[Ainda que, segundo a Presidenta Dilma, 
hoje, os europeus, ali na França, na Alemanha, 
na Grécia, estejam protestando. E talvez haja 
mudança em breve.] Mas sim com o modelo 
do Presidente Lula, que como já dissemos 
também nasceu como um oprimido, e da Presi-
denta Dilma, que seria uma oprimida pela sua 
condição de mulher. Como ex oprimidos eles 
cuidaram em primeiro lugar de dar comida, 
educação e desenvolvimento aos oprimidos(as) 
dando-lhes uma condição de Sujeitos da His-
tória, no momento em que Europa e Estados 
Unidos aprofundam sua crise por fazerem 
exatamente o contrário.

E esta maneira brasileira de governar, 
que só o oprimido e a oprimida podem enten-
der em sua profundidade está tornando o Bra-
sil um dos maiores países do mundo. Porque 
desmitifícou a maneira de reforçar a opressão 
que está sendo usada tanto na Europa como 
nos Estados Unidos. Nestes dois últimos go-
vernos, o Brasil trouxe um novo modelo de 
governar para o mundo, a que poderíamos 
chamar de forma feminina de governar. É 
uma forma libertadora, transformadora das 
estruturas para que todos possam ser inclu-
ídos nelas. Dissemos que esta é uma forma 
feminina de governar, porque a mulher que 
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luta pelo oprimido e o homem que luta pelo 
oprimido, tem um ‘instinto’ de proteger a vida, 
ao invés de massacrá-la, como se faz num 
mundo de ex-rico, que usa as crises para au-
mentar as diferenças.

Fica importante nesta conjuntura, por 
exemplo, a posição de uma mulher que não 
governa de forma feminina, mas sim de forma 
masculina, e esta é Angela Merkel, odiada por 
todos os povos da Europa pela sua dureza em 
impor austeridades aos povos endividados, 
em que os pobres pagam pela ‘farra’ dos ri-
cos. Ela não governa como mulher, mas como 
homem, como fizeram Margaret Thatcher e 
Golda Meir, ambas opressoras das maiorias 
mais pobres.

Assim, vemos como o masculino e o fe-
minino ultrapassam os limites dos homens e 
das mulheres concretas. A maneira feminina 
é de homens e mulheres defenderem a vida. 
E a maneira masculina tradicional é a de ho-
mens e mulheres aumentarem as diferenças 
de classe.

Ora, isto começa a ser realmente rompido 
quando as presidentes mulheres começam a 
ser eleitas e trazer um modo feminino de go-
vernar, juntamente com os homens ex oprimi-
dos. Mas isto tem consequências enormes: a 
maneira masculina e violenta tradicional traz 
também a violência contra a Mãe Terra, e a 
maneira mais moderna, feminina e democrá-
tica defende a Mãe Terra.

Estamos numa encruzilhada em que, se 
o mundo não adotar maciçamente a maneira 
feminina de viver que consiste na inclusão 
e não na exclusão dos mais pobres, a Mãe 
Terra ganhará a batalha que o mundo mas-
culino violento quer. Já estamos explorando 
a Terra em muito mais do que ela nos pode 
dar, e isso pode trazer a extinção da espécie 
humana. Mas ainda há tempo de mudarmos 
a consciência e voltarmos a uma maneira 
inclusiva e direcionada para a vida, e não 
para a riqueza.

Assim, nos orgulhamos de sermos 
brasileiros(as), porque estamos caminhando 
ao contrário da corrupção e da apropriação 
indevida das riquezas, ao invés de continu-
armos a expropriar os mais fracos, situação 
contra a qual o mundo inteiro indignado está 
saindo às ruas.

Por isso, nos orgulhamos de ser 
brasileiros(as). E que nosso Brasil seja bem 
vindo ao mundo novo!

Essas são as palavras de Rose Marie Muraro. 
Se V. Exª desejar dizer algo a respeito, aqui po-

derá fazê-lo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Só gos-

taria de dizer que é um belo texto, que traduz com per-
feição os esforços empreendidos tanto pelo Presidente 
Lula quanto pela Presidenta Dilma, ambos vítimas da 
opressão. Lula, pelas condições sociais, e a Presidenta 
Dilma, pela condição de mulher, que teve que ir à luta 
contra o regime arbitrário e sofreu as consequências 
por tudo isso. 

É um texto que traduz com perfeição o reconhe-
cimento do povo brasileiro, dos resultados que esses 
esforços estão produzindo. 

O Brasil, hoje, está caminhando para ser cada 
vez melhor, exatamente porque existem esforços de 
pessoas que, na sua condição de oprimidas, estão 
travando um combate tremendo no sentido de tirar da 
opressão, da miséria e da fome milhões de brasileiros.

Era isso. 
Assim, podemos encerrar nossa sessão de hoje.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª, Senador Anibal Diniz, no momento em 
que os brasileiros estão admirados pelo que aconteceu 
ontem no estádio do Morumbi, pode também cumpri-
mentar o seu time, porque ele merece.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Com 
certeza, os meninos do Santos estão de parabéns, 
assim como todos os outros clubes que se sagraram 
campeões nos seus Estados, mas particularmente 
está de parabéns a equipe do Santos e o Presidente 
do Santos, o Sr. Luis Alvaro, que teve a ousadia de 
manter Neymar e Ganso jogando no futebol nacional, 
em que pese toda a pressão que sofreram para se 
transferirem para a Europa. 

Então, de parabéns estão o Santos, a direção do 
Santos e seus atletas pela conquista do tricampeona-
to e por terem se igualado ao São Paulo, com vinte 
títulos paulistas. 

Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Bem disse ontem o técnico Muricy Rama-
lho sobre o quão importante é o Santos poder ser as-
sistido por torcedores de todos os times, pela beleza 
dos espetáculos que tem proporcionado e que ainda 
vai proporcionar.

Muito obrigado, Senador Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
302, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto 
de Lei do Senado nº 234, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº  302/12/PS-GSE

Brasília, 11 de maio de 2012.

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado 

nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.719, de 2009, do Se-
nado Federal (PLS nº 234/09 na casa de origem), o 
qual “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, com a finalidade de modificar 
as regras relativas à prescrição dos crimes praticados 
contra crianças e adolescentes.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada á sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
303, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2010 (nº 7.504/2010, na Câ-
mara dos Deputados), que dispõe sobre a inscrição 
do nome do Padre Roberto Landell de Moura no Livro 

dos Heróis da Pátria, sancionado e convertido na Lei 
nº 12.614, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 303/12/PS-GSE

Brasília, 11 de maio de 2012

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

que o Projeto de Lei nº 7.504, de 2010 (PLS nº 51/10), que 
“Dispõe sobre a inscrição do nome do Padre Roberto Lan-
dell de Moura no Livro dos Heróis da Pátria.”, foi sancionado 
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e 
convertido na Lei nº 12.614, de 27 de abril de 2012.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência recebeu do Ministro de Estado 
do Esporte o Ofício nº 32, de 2012-CN (nº 51/2012/
GM-ME, na origem), que encaminha ao Congresso Na-
cional relatório contendo os projetos que no exercício 
de 2011 captaram recursos por intermédio da Lei de 
Incentivo ao Esporte.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 
de 2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria: 

Leitura: 14-5-2012
Até 19/5/2012 prazo para publicação e distribui-

ção dos relatórios da matéria;
Até 3/6/2012 prazo para apresentação de relatório;
Até 11/6/2012 prazo para apresentação de emen-

das; e
Até 18/6/2012 prazo para apresentação, publi-

cação, distribuição e votação do relatório e encami-
nhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso 
Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 15 de maio do corrente. 

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flexa Ribei-
ro, Cyro Miranda e Aloysio Nunes Ferreira enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados 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. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro da matéria intitulada, “Por que cresce-
mos tão pouco”, publicada pela revista Época em sua 
edição de 12 de março de 2012.

A matéria destaca que o brasileiro está cansado 
de remar num barco travado por uma âncora pesada.

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.

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. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Por que crescemos tão pouco

O brasileiro está cansado de remar num barco 
travado por uma âncora pesada. É hora de o país fazer 
as reformas que permitam crescimento mais elevado 
e sem sobressaltos

Uma das imagens mais eloquentes para o esforço, 
na literatura brasileira, foi criada pelo cronista Nélson 

Rodrigues. Quando se referia a alguém que suava em 
busca de um objetivo, ele escrevia: “Trabalhou como um 
remador de Ben-Hur”. O protagonista do filme estrelado 
por Charlton Heston é um rico negociante judeu que, 
com a dominação romana na Galileia, torna-se escra-
vo e é obrigado a remar exaustivamente numa galera. 
Diante da notícia do crescimento de apenas 2,7% na 
economia brasileira em 2011, divulgada na semana 
passada, o brasileiro que trabalha duro se sentiu pior 
que o remador de Ben-Hur. A barca em que nos esfal-
famos diariamente, além de pesada, é travada por uma 
âncora, por isso dificilmente sai do lugar. O índice de 
expansão do Produto Interno Bruto (PIB) não é apenas 
um número abstrato que os economistas calculam, os 
políticos divulgam e os analistas discutem. Dele depen-
de, em última análise, nossa vida. Os aumentos e as 
promoções que recebemos no trabalho e também as 
novas oportunidades de emprego. Pensando na bar-
ca, e não apenas no remador, ele influencia também a 
ascensão dos brasileiros mais pobres e a redução de 
uma infinidade de problemas, da mortalidade infantil 
à violência urbana. 

Para nós, seria bom que a economia avançasse 
entre dois limites de velocidade importantes. O limite 
mínimo é 3% ao ano, fundamental para criar o cerca 
de 1,5 milhão de empregos anuais necessários ape-
nas para absorver os novos profissionais que entram 
no mercado de trabalho. Também precisamos superar 
esse limite mínimo para tirar mais e mais brasileiros da 
miséria e da pobreza – apesar da melhora dos últimos 
anos, ainda há quase 50 milhões de pessoas nessa 
situação. Se o país crescer em ritmo inferior a esse li-
mite, como ocorreu em 2011, não estará avançando, e 
sim arrastando-se, sem conseguir se aproximar do tão 
sonhado destino de se tornar uma nação desenvolvida.

O limite máximo, conhecido entre os economistas 
como “PIB potencial”, mostra o ritmo em que o país 
pode acelerar sem explodir o motor – sem que a infla-
ção dispare. Há dois anos, acreditava-se que ele pas-
sava dos 5%. Um número crescente de economistas 
vem duvidando desse número. Como o Brasil já vem se 
expandindo, mas investe pouco na capacidade de pro-
dução futura – infraestrutura e capacitação da força de 
trabalho –, o PIB potencial pode girar em torno de 4% 
ao ano, talvez menos. O país precisa elevar esse limite. 
Mas a pergunta que todos se fazem é: “Por que é tão 
difícil crescer, mesmo nessa faixa pouco ambiciosa?”.

A crise global representa, neste momento, uma 
resposta tão fácil quanto enganadora. A crise realmente 
atrapalha os planos de todos, de pequenos empresá-
rios aos governos mais poderosos do mundo. Todos os 
países tentam comprar menos e vender mais, e isso 
torna o mercado pior para todos. Mas a crise não im-
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pediu que países em nível de desenvolvimento pare-
cido com o nosso, como Argentina, México ou Turquia, 
andassem mais rapidamente (leia na tabela abaixo). O 
Brasil cresceu menos do que precisava em parte por 
causa da crise, mas principalmente por seus próprios 
pecados – o governo federal vem protelando uma lista 
de mudanças que têm de ser feitas para que o país 
possa continuar avançando. “Já fizemos algumas re-
formas importantes desde a década de 1990, como a 
abertura comercial, as privatizações, o Plano Real e 
a melhor distribuição de renda. Essas reformas dão a 
possibilidade de o país crescer mais. Mas falta fazer 
algumas coisas”, diz José Alexandre Scheinkman, 
brasileiro e professor de economia na Universidade 
Princeton, nos Estados Unidos. Scheinkman e vários 
outros economistas ouvidos por ÉPOCA (leia nos 
quadros nesta reportagem) destacaram os principais 
entraves na corrida pelo crescimento – e sugeriram 
algumas maneiras de superá-los. Eles se encadeiam 
como os elos da corrente de ferro que ilustra a capa 
desta edição – elos que precisam ser removidos para 
libertar os brasileiros, em sua corrida rumo ao time dos 
países desenvolvidos.

Aumentar o Nível de Investimento

A economia de um país avança de modo equi-
librado quando se apoia em duas pernas – consumo 
e investimento. O consumo exige investimento maior 
para elevar a produção e a oferta de mercadorias. E o 
investimento permite produzir mais e atender o consu-
mo futuro. Se uma perna avança, é fundamental que 
a outra avance também. Investimento demais sem 
consumo correspondente gera a suspeita de que os 
projetos, como novos prédios de escritórios, fábricas, 
usinas de energia e estradas, não se pagarão no futu-
ro. Essa suspeita recorrente pesa sobre a China, onde 
o nível de investimento corresponde a quase 50% do 
PIB – e os cidadãos compram pouco. O Brasil sofre 
do mal oposto. Os cidadãos e as empresas vêm con-
sumindo mais, mas nossa taxa de investimento está 
próxima de 18% do PIB, nível inferior à faixa de 20% a 
25% considerada saudável para garantir o crescimen-
to futuro sem inflação. A taxa vem crescendo desde 
2003, mas muito lentamente. O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, prevê que ela passe dos 20% neste 
ano e atinja 24% em 2014. Ele fez a mesma previsão 
no ano passado, mas ela não se confirmou.“O Brasil 
investe pouco porque o governo perdeu a capacida-
de de poupar, por causa do crescimento dos gastos 
correntes desde a Constituição de 1988”, diz o econo-
mista Edmar Bacha, um dos criadores do Plano Real e 
diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica. 
“No setor privado, o investimento é baixo por causa da 
carga tributária sufocante e do alto custo do capital.”

Nesse cenário, o governo tem dois papéis. Pri-
meiro, sem tirar um tostão do

bolso, ele pode criar condições atraentes para 
que o setor privado invista em setores em que o país 
é frágil, como aeroportos, portos e energia. Seria pre-
ciso formular regras claras e tirar do papel, também, 
as reformas tributária e trabalhista – removendo, as-
sim, bolas de ferro gigantes atadas à canela do setor 
privado. O primeiro passo nessa direção foi a reformu-
lação das aposentadorias do setor público, aprovada 
na semana passada. É, no entanto, uma medida para 
o futuro. De acordo com cálculos otimistas, ela só li-
berará mais recursos para investimento dentro de no 
mínimo dez anos. A reforma trabalhista – tremenda-
mente necessária desde que a Constituição de 1988 
encareceu enormemente a mão de obra brasileira – 
continua no papel.

Segundo, o Poder Público tem de investir mais 
por conta própria. Isso só é possível quando o governo 
consegue poupar. A solução, nesse ponto, seria um 
aumento de eficiência, de preferência combinado a um 
corte de gastos (leia mais sobre isso no próximo item). 
Quem fez isso de modo exemplar foi a Coreia do Sul, 
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que tem mantido seu ritmo de investimento em 27% 
do PIB, ano após ano. Trata-se de uma taxa alta, mas 
não absurda. O resultado foi a disparada dos corea-
nos rumo ao topo de todos os rankings internacionais 
de eficiência, competitividade e educação. Elevar o in-
vestimento público depende, portanto, de uma solução 
anterior: aumentar a poupança pública.

O Governo tem de Gastar Menos e Melhor 

Além de gastar muito, o governo brasileiro gas-
ta mal. Não consegue resultado de alta qualidade em 
segurança, educação ou procedimentos burocráticos. 
A boa pesquisa básica feita no país tem poucas con-
sequências na criação e difusão de novas tecnologias. 
Com educação ruim e pouca tecnologia à disposição, 
o trabalhador brasileiro produz menos do que poderia. 
Um estudo feito em 2011 pela Universidade de West 
Virginia, nos Estados Unidos, colocou o Brasil em 44o 
lugar em eficiência do gasto público, entre 59 países 
pobres e em desenvolvimento (Argentina, Indonésia 
e México lideraram o ranking). Entre os grandes paí-
ses desenvolvidos, chamam a atenção os exemplos 
da Alemanha e da Noruega, que têm nível de gasto 
público similar ao do Brasil – com uma qualidade de 
serviços incomparavelmente melhor – e se esforçam 
para impedir que ele cresça. Na pesquisa feita em 
West Virginia, o governo norueguês ficou em 1o lugar 
e o alemão em 8o, em eficiência de gastos, entre 24 
países ricos.

Mesmo com esses indicadores, há quem ache 
que o Brasil é um exemplo de administração pública. 
Isso ocorre em parte por causa da crise global, que 
deteriorou as contas públicas de quase todos os países 
relevantes. No cenário internacional, o Brasil passou 
a parecer melhor, sem precisar fazer força. A dívida 
pública e o gasto governamental, próximos de 60% e 
20% do PIB, respectivamente, inspiram inveja em ou-
tros governantes e são apresentados como benignos 
pelos nossos.

Quando se examina o caso de perto, no entan-
to, a falácia do modelo fica evidente. O Brasil tem um 
problema peculiar: o governo pede dinheiro empres-
tado continuamente (isso ocorre em todos os países) 
e, ao fazer isso, paga ao mercado os juros mais altos 
do mundo (isso ocorre só por aqui). Se gastasse me-
nos, diminuiria a pressão de alta nos juros. “O governo 
não demonstra disposição em resolver essas coisas 
porque sabe que fazer reforma consome capital po-
lítico, e os resultados não aparecem no curto prazo”, 
diz Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central e 
consultor da Tendências.

Em português claro: cortar gastos desnecessários 
desagradaria ao Congresso, algo que poderia ser fatal 

num país com o sistema de governo brasileiro, onde a 
adesão dos deputados é mendigada voto a voto me-
diante emendas. “No caso específico do ‘pibinho’ de 
2011, debito o resultado aos excessos de 2010, que 
foi um ano eleitoral. Só no fim do ano, após a eleição, 
o governo foi tirar os estímulos criados para enfren-
tar a crise de 2008. Aí, desequilibrou”, diz Loyola. Por 
gastar muito e com pouca eficiência, o governo avan-
ça no bolso dos cidadãos e das empresas, o que nos 
leva ao desafio seguinte.

Cortar e Simplificar os Impostos

O cidadão brasileiro está certo ao estranhar como 
ele pode trabalhar tanto e o país crescer tão pouco. 
Parte da mágica do sumiço da riqueza ocorre porque 
24% do que se produz no Brasil vai para o governo 
federal e 11% para os governos estaduais e munici-
pais, na forma de tributos. Esse nível de impostos de 
35% do PIB só encontra paralelo em países desen-
volvidos – onde, como todos sabem, a qualidade dos 
serviços públicos é infintamente melhor que no Brasil. 
Mesmo esses países percebem que o sistema preci-
sa se tornar mais inteligente (e não apenas mais efi-
ciente na cobrança, como ocorre no Brasil). Um bom 
sistema de impostos não incentiva algumas ativida-
des econômicas em detrimento de outras – como faz 
o Brasil, a pretexto de criar uma “política industrial” –, 
nem consome esforço demais para seu cumprimento. 
O Canadá vem mostrando empenho notável nesse 
campo, desde antes da crise. Lá, na última década, 
caiu a carga de impostos para pequenas empresas e 
para famílias. Entre os casais com dois filhos e renda 
próxima da média nacional, o corte foi de 18% para 
13% do ganho anual. “As causas da perda de compe-
titividade do Brasil são bem conhecidas: têm muito a 
ver com excesso de tributos, péssima infraestrutura, 
energia cara e falta de mão de obra”, diz o economista 
José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de 
Política Econômica do Ministério da Fazenda e diretor 
da MB Associados. “O que me frustra é que não vejo 
políticas adequadas sendo desenvolvidas para resolver 
os problemas. O curto prazo e o resultado do PIB no 
ano é que têm comandado as decisões econômicas.” 
(Leia mais sobre os problemas e as soluções para a 
indústria brasileira.) O acúmulo de impostos, regras e 
dificuldades nos leva ao quarto grande desafio para 
destravar o crescimento. 

Melhorar o Ambiente de Negócios 

Para crescer, um país precisa que parte de seus 
cidadãos considere mais vantajoso abrir um negócio 
próprio do que procurar emprego ou prestar concurso 
público. Também é importante que as companhias já 
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existentes, nacionais e estrangeiras, consigam prestar 
mais atenção aos negócios e aos clientes do que às 
mudanças de regras, normas, alíquotas e entidades 
fiscalizadoras. Por fim, o cidadão precisa conseguir fe-
char rapidamente um negócio que não deu certo, a fim 
de partir para seu projeto seguinte. Nada disso ocorre 
no Brasil. Tempo, dinheiro e energia que deveriam ser 
dedicados a criar estratégias, produtos e serviços aca-
bam drenados por exigências burocráticas, juros altos, 
burocracia e falta de funcionários com boa formação.

No ranking internacional Doing Business (Fa-
zendo Negócios), uma avaliação do ambiente em que 
as empresas precisam trabalhar, o Brasil não mostra 
avanço consistente. Em alguns quesitos, conseguimos 
melhorar. Mas os números sempre servem de alerta. 
O número médio de dias necessários para abrir uma 
empresa no país caiu de 152 para 119, desde 2006. 
No mesmo período, o México reduziu esse tempo de 
58 para nove, um dos cortes mais impressionantes no 
mundo. É o tipo de reforma que não consome dinheiro 
do governo e traz retorno seguro na forma de impos-
tos. “O aumento do papel do Estado no investimento 
não afetou nem vai afetar essa situação (de baixo 
crescimento)”, diz o economista Gustavo Franco, ex-
-presidente do Banco Central e diretor da empresa de 
investimentos Rio Bravo. “Pouco foi feito para melhorar 
o ambiente de negócios e para fomentar o setor privado. 
Políticas ‘verticais’ (para setores específicos) não subs-
tituem a ausência de reformas que alcançam a todos.”

Enquanto esses desafios não forem enfrentados, 
o país continuará crescendo de forma errática, oscilan-
do entre a euforia de alguns anos bons e a decepção 
com os anos seguintes. Com as reformas pendentes, 
a economia não ganha o impulso necessário e precisa 
ser empurrada aos trancos por pacotes de ocasião do 
governo – bons, às vezes, para decidir uma eleição, 
mas ineficazes para colocar o país, a longo prazo, no 
rumo que todos desejamos.

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 da matéria intitulada “PF prende Carli-
nhos Cachoeira”, publicada pelo jornal O Globo de 1º 
de março de 2012.

A matéria destaca que pivô do escândalo Waldo-
miro Diniz, Cachoeira, é acusado de explorar máquina 
de explorar máquinas caça-níqueis. 

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.

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. 210, inciso 
I e § 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 da matéria intitulada “Em boca calada, não...”, 
publicada pela revista Veja de 8 de fevereiro de 2012 .

A matéria destaca que a presidente Dilma resolve 
falar sobre direitos humanos em Cuba. Mas sobre como 
são falhos nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo 
inteiro. Menos na ilha dos irmãos Castro. 

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.

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. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro da matéria intitulada, 
“Revoguem a anistia (do mensalão)”, publicada pelo 
jornal O Globo em sua edição de 31 de março de 2012.

A matéria destaca que depois de 7 anos, essa 
fraude política está no STF, prestes a sumir por extin-
ção do processo.

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.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

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

Revoguem a anistia (do mensalão)

O Globo – 31-3-12

As comemorações do golpe de 64 ganharam um 
alento este ano. O patético “parabéns pra você” no 31 de 
março, data inaugural da ditadura militar, andava quase 
inaudível na caserna, quando ganhou um reforço de peso. 
Dessa vez, o Brasil inteiro ouvirá os nostálgicos dos anos 
de chumbo – graças à ex-guerrilheira Dilma Rousseff.

No final dos anos 70, quando o regime autori-
tário chegava ao seu último capítulo, o general João 
Figueiredo assumiu a Presidência da República com 
um inesquecível brado “democrático”: avisou que ia 
“prender e arrebentar” quem fosse contra a abertu-
ra política. Figueiredo fez escola. Na polêmica sobre 
a Comissão da Verdade, Dilma Rousseff botou para 
quebrar, em nome da democracia.

A presidente do governo popular mandou amordaçar 
militares da reserva que criticaram duas de suas ministras. 
As auxiliares de Dilma haviam defendido a revogação da 
Lei da Anistia – o pacto nacional para a saída da ditadu-
ra. Os militares contrariados publicaram um manifesto de 
repúdio no site do Clube Militar. Dilma mandou o Exército 
apagar o texto e enquadrou os militares como insubor-
dinados. Quem for contra a Comissão da Verdade, ela 
prende e arrebenta (ou pelo menos censura).

Era o que faltava para ressuscitar as almas pe-
nadas leais ao golpe de 64. Autoritarismo é vitamina 
para elas. Mas ser a favor do regime militar também não 
pode. O governo de esquerda aceita o pensamento de 
direita, desde que ninguém o manifeste. A democracia 
popular tem dono: ame-a ou deixe-a.

Foi com esse espírito que um bando de militantes 
de partidos filiados ao poder central foi para a porta do 

Clube Militar, no Centro do Rio. Lá dentro ocorria uma 
homenagem ao movimento de março de 64. Do lado 
de fora, em defesa dos direitos humanos e da verda-
de, os manifestantes fecharam a Avenida Rio Branco 
na marra. Atiraram ovos contra seguranças do prédio, 
incendiaram cartazes e tentaram agredir militares que 
saíam do evento, provocando a reação da polícia que 
tentava protegê-los e transformando a Cinelândia em 
praça de guerra. Um show de democracia.

A Comissão da Verdade pretende investigar os 
crimes cometidos pela direita no poder. O país não pode 
mesmo dormir tranquilo sobre certos disparates, como 
a versão militar de que Vladimir Herzog se suicidou na 
cela do DOI-Codi. É um escárnio. O problema dessa 
revisão é que não se encontrará a verdade no passado 
sem saber onde ela anda no presente.

Hoje o Brasil é governado pela esquerda. E a es-
querda combateu a ditadura, defendendo a democracia, 
a liberdade e os pobres. Como essa autoridade moral 
foi usada no poder? De várias formas – algumas de-
las não contabilizadas. Quando estourou o escândalo 
do mensalão, Delúbio Soares, então poderoso tesou-
reiro do PT, negou o flagrante com convicção: “É uma 
conspiração da direita contra o governo popular.” O 
ex-guerrilheiro José Dirceu, apontado como chefe da 
quadrilha, caiu em desgraça, mas fez sua sucessora 
na Casa Civil: a “querida companheira de armas” Dilma 
Rousseff. Em meio às tramoias, a mística da resistên-
cia à ditadura estava intacta.

A virtude de mulher-coragem, ex-refém dos mi-
litares, levou Dilma longe. Candidata a presidente, 
transformou em ministra da Casa Civil a obscura com-
panheira Erenice Guerra, também ungida pela mística 
da militância de esquerda. Enquanto Erenice caía por 
tráfico de influência, descobria-se que Dilma se fizera 
passar pela atriz Norma Bengell numa foto da Passeata 
dos Cem Mil, em 1968, divulgada por sua campanha. 
O que seria dela sem a ditadura?

Dilma não teria sido eleita – nem qualquer outro 
afilhado revolucionário de Lula – se os companheiros 
do mensalão tivessem sido punidos. Ali estava, para 
quem quisesse ver, a conversão de um partido e de 
uma causa “libertária” em sistema de perpetuação no 
poder, a partir de um planejado assalto ao Estado. 

Transcorridos quase sete anos, essa fraude polí-
tica sem precedentes permanece misteriosamente no 
colo do Supremo Tribunal Federal, prestes a sumir do 
mapa pela extinção do processo.

Aí a Justiça brasileira terá legalizado as palavras 
do general Lula: “O mensalão não existiu.” Haverá uma 
Comissão da Verdade para desenterrar o crime dos 
heróis da resistência?

Enquanto o mito não se desmancha, as vítimas 
profissionais da ditadura vão fazendo o seu pé de meia. 
Na série de revoluções ministeriais, os comunistas se 
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destacaram partilhando o dinheiro do Esporte entre 
as ONGs amigas do PCdoB. A imprensa burguesa 
bombardeou essa distribuição de renda e o ministro 
caiu, mas a companheira Dilma manteve o cargo com 
a agremiação. Em comunismo que está ganhando não 
se mexe (ainda mais em véspera de Copa do Mundo).

Assim como o ex-guerrilheiro Fernando Pimen-
tel, que uniu forças com a amiga Dilma e se tornou 
um próspero consultor, muitos companheiros vive-
rão em paz sob a anistia do mensalão. Essa, nin-
guém revoga. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Nada mais havendo a tratar, convoco sessão 
deliberativa ordinária para amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento 
na alínea h do inciso VI do caput do art. 2º 
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 
autoriza a prorrogação do prazo de vigência 
do contrato de gestão firmado entre a União 
e a Associação de Comunicação Educativa 
Roquette Pinto – ACERP; e dá outras provi-
dências.

(Lido no Senado Federal no dia 10-5-12)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 18-3-12)
Prazo final prorrogado: 31-5-12

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 1, de 2012) 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Reginaldo 
Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de empresas de beneficiamento e comércio 
de laticínios informarem ao produtor de leite 
o valor pago pelo produto até o dia 25 (vinte e 
cinco) de cada mês e a proibição de diferencia-
ção de preços entre produtores e a proibição 
da prática de cotas de excedente, chamado 

de produção excedente, entre os períodos 
das águas.

Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, 
na Casa de origem), de iniciativa do Minis-
tério Público da União, que dispõe sobre a 
criação de cargos no quadro do Ministério 
Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do  

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 
229/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo sobre o Exercício de 
Atividade Remunerada por Parte de Dependen-
tes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, 
Administrativo e Técnico, assinado em Brasília, 
em 9 de setembro de 2010.

Parecer favorável, sob nº 442, de 2012, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia.

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 64, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 64, de 2012 (nº 324/2011, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o tex-
to do Tratado de Extradição entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Índia, 
celebrado em Brasília, em 16 de abril de 2008.

Parecer favorável, sob nº 443, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Jorge Viana.

9 
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 172, de 2012, do Senador Roberto 
Requião, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 232 e 
726, de 2011, por regularem matérias cor-
relatas (incentivos à integração regional na 
América do Sul).

10 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

11 
REQUERIMENTO Nº 318, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 318, de 2012, do Senador Delcídio 
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 132, de 2011, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos.

12 
REQUERIMENTO Nº 333, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 333, de 2012, do Senador Paulo Davim, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 165, de 2010 e 79, de 
2011, por regularem matérias correlatas (be-
nefício de prestação continuada).

13 
REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 355, de 2012, do Senador Paulo Paim, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa (indenização por 
descumprimento das normas trabalhistas).

14 
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 377, de 2012, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011, 
por regularem matérias correlatas (proteção à 
mulher nas relações de trabalho).
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REQUERIMENTO Nº 384, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-

mento nº 384, de 2012, do Senador Francisco 

Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de 

Lei do Senado nº 28, de 2008, além da Co-

missão constante do despacho inicial de dis-

tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 

Econômicos (institui a licença para capacitação 

profissional de Geofísico).

16 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 385, de 2012, do Senador Cyro Miranda, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 117, de 2006, além das Comissões constan-
tes do despacho de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regula o exercício profissional de Geofísico).

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está encerrada a presente sessão.Muito obrigado.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 
minutos.)
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Ata da 80ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 15 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, do Sr. Casildo Maldaner,  
da Srª Ana Amélia, e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 21 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

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

tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 216 
a 234, de 2012, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/7, de 2012 
(nº 115/2012, na origem), do Serviço Florestal Brasi-
leiro do Ministério do Meio Ambiente, que encaminha 
o Relatório de Gestão de Florestas Públicas da União 
2011, em observância ao disposto no § 2º do art. 53 
da Lei nº 11.284, de 2006. 

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº S/7, DE 2012

Ofício nº 115/2012/GAB/SFB/MMA

Brasília, 27 de abril de 2012

Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão 
de Florestas Públicas da União 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei 

11.284/2006, afirma que o órgão gestor das florestas 
públicas da União deverá encaminhar ao Congresso Na-
cional relatório anual sobre as concessões outorgadas 
e demais informações relevantes sobre o efetivo cum-
primento dos objetivos da gestão de florestas públicas. 

Dessa forma, em obediência ao § 2º do arti-
go 53 da Lei 11.284/2006 e ao artigo 54 do Decreto 
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6.6063/2007, o Serviço Florestal Brasileiro, órgão 
gestor das florestas públicas da União, encaminha o 
Relatório de Gestão de Florestas públicas da União 
2011.

Respeitosamente, – Antônio Carlos Hummel, 
Diretor-Geral.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 522, DE 2012

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 79, de 2011 (nº 1.441/2011, 
na origem), do Presidente em exercício do 
Tribunal de Contas da União, que encami-
nha ao Senado Federal cópia do Acórdão 
nº 2.516/2011-TCU-Plenário, referente ao 
Relatório de Levantamento de Auditoria 
realizado com o objetivo de apresentar um 
diagnóstico das principais causas e vulne-
rabilidades que contribuem para a elevada 
ocorrência de queimadas e incêndios flo-
restais no Brasil.

Relator: Senador Luiz Henrique
Em 29 de setembro de 2011, o Senado Federal 

recebeu, por meio do Aviso nº 79, de 2011 (nº 1.367/
SESES/TCU/Plenário, de 2011, na origem), cópia do 
Acórdão nº 2.516/2011-TCU-Plenário e dos respectivos 
relatório e voto que o fundamentam. Em 9 de março 
de 2012, fui designado relator da matéria no âmbito 
desta Comissão.

O Acórdão sob exame refere-se a relatório de 
levantamento de auditoria sobre as principais causas 
e vulnerabilidades relacionadas à elevada ocorrência 
de queimadas e incêndios florestais no Brasil.

O objetivo específico do relatório é buscar res-
postas para as seguintes questões:

• Quais são as principais causas que con-
tribuem para a elevada ocorrência de queima-
das e incêndios florestais no Brasil?

• Como funciona o arranjo institucional 
brasileiro para tratar das queimadas e incên-
dios florestais?

• Quais as principais vulnerabilidades na 
prevenção e combate às queimadas e incên-
dios florestais em unidades de conservação 
federais?

O trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) abrangeu as ações dos seguintes ór-
gãos e entidades:

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);

• Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio);

• Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA);
• Ministério do Desenvolvimento Agrá-

rio (MDA);
• Fundação Nacional do Índio (FUNAI); e
• Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais (INPE).

Segundo os auditores do TCU, as principais ações 
federais de prevenção e combate às queimadas e aos 
incêndios florestais são coordenadas pelo Ibama, por 
meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais (PREVFOGO).

Além disso, várias outras iniciativas governa-
mentais contribuem, direta ou indiretamente, para o 
objetivo, em especial o Plano Amazônia Sustentável, 
o Programa de Prevenção e Combate ao Desmata-
mento, Queimadas e Incêndios Florestais (FLORES-
CER), o Plano de Ação para a Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm) e o Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado).

Os auditores do TCU identificaram três macro-
processos da ação do governo federal, relacionados 
ao tema: prevenção, monitoramento e combate.

Embora a prevenção seja considerada a função 
mais importante, o Ibama reconhece que o investimen-
to nessas ações é praticamente inexistente, fazendo 
com que a atuação do Prevfogo seja mais expressiva 
no combate às queimadas e aos incêndios florestais. 
A inércia governamental em relação à adoção de me-
didas preventivas é atribuída ao pouco conhecimento a 
respeito do valor econômico da biodiversidade nacional, 
bem como sobre as perdas derivadas da ocorrência 
de queimadas e incêndios florestais.

As estratégias de combate, por sua vez, estão 
centradas na contratação de brigadistas. Essa siste-
mática é objeto de críticas tendo em vista o custo da 
capacitação dos brigadistas e a insuficiência, diante 
da gravidade das situações que se apresentam, desse 
treinamento. O quadro é agravado pela impossibilidade 
legal de contratação por mais de 180 dias, bem como 
da vedação da prorrogação ou recontratação pelo pe-
ríodo de dois anos.
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O principal entrave verificado nas ações de com-
bate diz respeito à falta de estrutura compatível com 
a demanda. As deficiências passam por: sistema de 
comunicação inexistente, meios de transporte em nú-
mero e capacidade aquém do necessário, logística de 
acampamento incipiente, falta de equipamentos de 
pronto emprego e de padronização dos acionamen-
tos externos.

No que tange ao monitoramento, o Prevfogo conta 
com o apoio do Inpe, que possui sofisticados sistemas 
de detecção de focos de calor. As imagens de satéli-
te são processadas no Instituto e disponibilizadas na 
internet em diversos formatos para atendimento das 
necessidades dos usuários, a exemplo de informa-
ções sobre quantificação e dispersão de emissões de 
queimadas, mapas de risco de queima da vegetação 
e focos em áreas de conservação, entre outras.

De acordo com o Acórdão sob exame, as causas 
das queimadas e incêndios florestais podem ser resu-
midas no seguinte enunciado: “a atividade econômica 
na região amazônica e no centro-oeste do Brasil, base-
ada, sobretudo, na pecuária extensiva e na agricultura 
de grande porte, com ênfase no comércio internacional 
de commodities agrícolas, induz o desmatamento, o 
uso do fogo na agropecuária e as queimadas, dando 
origem aos incêndios florestais”.

De modo mais detalhado, as causas podem ser 
classificadas em:

• Econômicas: causas associadas à ativi-
dade madeireira predatória, à pecuária, à ex-
pansão agrícola, ao desmatamento e à maior 
valorização da terra nua em relação à floresta 
nativa;

• Políticas: conflito entre as políticas pú-
blicas (expansão de estradas, reforma agrária, 
crédito rural, agropecuária) e baixa articulação 
institucional do governo federal e na integração 
dos planos de governo;

• Fragilidades na gestão ambiental pú-
blica: deficiências no ordenamento territorial; 
assentamentos rurais e regularização fundiária; 
gestão de terras indígenas e unidades de con-
servação; monitoramento e controle ambien-
tal insuficientes; ausência de dados de áreas 
queimadas; fragilidades no licenciamento e na 
fiscalização ambiental;

• Informação e conhecimento: ausência 
de indicadores de gestão ambiental, tais quais 
qualidade do ar e do solo, área queimada, ín-
dices de biodiversidade e capacidade de su-
porte por região; pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico insuficientes sobre alternativas ao 
uso do fogo; falta de acesso do produtor à as-

sistência técnica e extensão rural, bem como 
à educação ambiental;

• Culturais e intencionais: uso de velas 
em rituais religiosos; fogos de artifício e balões; 
uso do fogo na agropecuária; queima de lixo 
e restos culturais; incendiários, piromaníacos 
e vandalismo;

• Acidentais: explosões em mineração; 
rompimento de cabos de alta tensão; prepa-
ração de aceiros; fagulhas de máquinas.

No que tange à atuação do governo federal na 
prevenção e combate às queimadas e incêndios flo-
restais, alguns aspectos apresentam riscos:

• A articulação entre órgãos e entidades 
governamentais mostra-se deficiente e pode 
comprometer a eficácia na prevenção, moni-
toramento e combate às queimadas e incên-
dios florestais; e

• A indefinição dos papéis e responsabi-
lidades dos órgãos envolvidos com a proble-
mática das queimadas e incêndios florestais 
prejudica a eficácia na atuação do governo 
federal;

O relatório considera alarmante a situação das 
unidades de conservação federais em relação às quei-
madas e incêndios florestais. O documento aponta 
como principais vulnerabilidades nas unidades de 
conservação:

• Inexistência de indicadores oficiais de 
áreas queimadas em unidades de conserva-
ção e terras indígenas no Brasil;

• Ausência de instrumentos de planeja-
mento e gestão das unidades de conservação 
– plano de manejo, plano de manejo de fogo 
e/ou plano operativo de prevenção e combate 
aos incêndios florestais;

• Insuficiência de recursos humanos, ma-
teriais e financeiros para prevenção e combate 
aos incêndios florestais em unidades de con-
servação federais pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade ICMBio 
(decorrente, em boa medida, da política de 
criação de novas unidades de conservação 
sem o correspondente fortalecimento institu-
cional do ICMBio); e

• Conflitos com as populações dentro e 
nas áreas de amortecimento das unidades de 
conservação.

No intuito de sanar diversas das deficiências 
apontadas ao longo do relatório, os Ministros do TCU 
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formulam, no Acórdão, recomendações aos seguin-
tes órgãos:

• Casa Civil da Presidência da República;
• Ministério do Meio Ambiente;
• Instituto Chico Mendes de Conserva-

ção da Biodiversidade (recomendações e de-
terminações);

• Ministério da Ciência e Tecnologia;
• Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais;
• Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão;
• Ministério da Integração Nacional;
• Ministério da Educação;

Ante o exposto, voto para que a Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle tome conhecimento do Aviso nº 79, de 
2012, e, em seguida, promova o seu arquivamento.

SENADO FEDERAL

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle.

ADENDO

Conforme deliberação da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole – CMA, na Reunião Extraordinária, de 8-5-12, 
concluo o Relatório do Aviso nº 79, de 2011, para que 
a CMA tome conhecimento do Aviso e, em seguida, 
promova o seu arquivamento, e para que o Senado 
Federal oficie os seguintes órgãos e entidades, sobre 
o cumprimento das recomendações formuladas pelo 
Tribunal de Contas da União:

• Casa Civil da Presidência da República;
• Ministério do Meio Ambiente;
• Instituto Chico Mendes de Conserva-

ção da Biodiversidade (recomendações e de-
terminações);

• Ministério da Ciência e Tecnologia;
• Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais;
• Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão;
• Ministério da Integração Nacional;
• Ministério da Educação.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2012. –  
Senador Luiz Henrique, Relator.
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Of. nº 143/2012/CMA 

Brasília, 14 de maio de 2012

Assunto: Aviso no 79, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, na 19ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 8-5-2012, Parecer sobre o Aviso nº 79, de 2011, 
pelo arquivamento da matéria e pelo envio de ofícios 
do Senado Federal – conforme conclusão do Parecer 
e nota taquigráfica anexa – aos seguintes órgãos e 
entidades, para que informem sobre o cumprimento 
das recomendações formuladas pelo Tribunal de Con-
tas da União: Casa Civil da Presidência da República; 
Ministério do Meio Ambiente; Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade; Ministério da Ci-
ência e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais; Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; Ministério da Integração Nacional; e Ministé-
rio da Educação.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 522, de 
2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, sobre Aviso nº 79, 
de 2011, concluindo por recomendações e posterior 
envio da matéria ao Arquivo. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, tomará as providências necessárias a fim de aten-
der às recomendações contidas em suas conclusões. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Peço a minha inscrição como Líder do PTB.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Primeiro inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
como Líder do seu Partido.

Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Da 

mesma forma, Presidenta, solicito a minha inscrição 
no horário de lideranças.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Liderança do PV, Senador Paulo Davim, 
segundo inscrito.

Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Para uma comunicação, se tiver espaço.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Obrigado a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tendo todos que estão em plenário se posicio-
nado, dou a palavra ao primeiro inscrito, pelos inscritos 
do dia, ao Senador Paulo Paim, e, antes de dar a pa-
lavra ao Senador, comunico que vou ter que me retirar 
porque estou presidindo um seminário sobre combate à 
homofobia. Aproveito para convidar a todos os Senadores 
e Senadoras para irem ao Petrônio Portella, onde nós 
estamos, desde esta manhã, fazendo esse seminário 
sobre as posições de defesa no combate à homofobia. 

Então, vou dar a palavra ao Senador Paim e pe-
dir para... A Senadora Vanessa é a segunda inscrita, 
não pode assumir aqui. Eu vou escutar V. Exª e pedir 
para V. Exª assumir a presidência ou outro Senador ou 
Senadora aqui presente. 

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Marta Suplicy, estive na abertura do evento, um gran-
de evento, e voltarei lá, à tarde, como me comprometi.

Eu queria, Sra. Presidenta, em primeiro lugar, 
dizer que se encontram aqui – e vieram-me visitar – o 
Sr. Nestor Freiberger, presidente da Associação Gaú-
cha de Avicultura e também do Sindicato da Indústria 
de Produtos Avícolas do Rio Grande do Sul, e também 
José Eduardo dos Santos, que é Diretor Executivo.

Faço esse destaque, Sra. Presidenta, porque eu 
recebo muitos convites do setor dos trabalhadores e 
recebi aqui a visita do presidente da entidade, que me 
convida para que eu esteja, no dia 24 de agosto de 
2012, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, onde 
serei agraciado com o prêmio Personalidade da Avicul-
tura Gaúcha – Mérito Político Social Nacional. Gostei 
muito da palavra “social”, e diz ele que foi exatamente 
pela palavra “social” que receberei essa homenagem 
lá em Nova Petrópolis. E, de pronto, aqui já confirmo 
a minha presença, como me comprometi com ambos, 
e faço o registro da visita deles. 

Além da presença dos líderes dos empresários, 
estarão lá, segundo me disseram eles, também o pre-
sidente da Federação dos Trabalhadores do setor no 
Rio Grande do Sul e demais líderes desse importante 
setor da economia gaúcha e nacional.

Quero dizer também ao meu amigo Turra que 
aceitarei o convite e irei ao debate em São Paulo, para 
o qual ele me convidou por duas vezes.

Feito o registro, Sra. Presidenta, eu quero, neste 
momento, enfatizar que está havendo um grande en-
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contro promovido aqui em Brasília pela Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM), considerado o maior 
da América Latina. Está confirmada a presença da 
Presidenta Dilma e de inúmeros ministros. 

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é 
uma mobilização correta, justa, democrática, realizada 
anualmente, e que contou todos os anos também com 
a presença do Presidente Lula e dos seus ministros. 
Iniciou-se em 1998 e tornou-se o maior evento político 
do Brasil, contando com a presença de mais de 5 mil 
participantes: prefeitos, secretários, vereadores, presi-
dente da República, ministros, senadores, deputados 
federais e estaduais, e governadores.

Durante o evento, são discutidas questões que 
influenciam o dia a dia dos Municípios, e são apresen-
tadas as reivindicações que incluem, por exemplo, os 
restos a pagar junto ao Governo Federal, a repartição 
dos royalties, o Fundo de Participação dos Municípios, a 
saúde e a educação, entre outros temas, no meu enten-
dimento, importantes e relevantes para o povo brasileiro.

Este ano, o encontro tem como tema O Poder Local 
na Construção de Uma Nova Realidade, e deve reunir 
gestores municipais e vereadores, de 15 a 17 de maio.

A Presidenta da República Dilma Rousseff con-
firmou sua presença na solenidade de abertura, hoje 
pela manhã, a partir das 10h30.

No primeiro dia do encontro, 15 de maio, às 9h, 
foi apresentado também o Projeto Memória da CNM, 
seguido do lançamento das publicações da entidade.

Foi um grande evento a abertura hoje, pela ma-
nhã, que contou com a presença da Presidenta Dilma 
e também do líder Aloizio Mercadante, ex-Senador e 
Ministro da Educação, com quem, inclusive, conversei.

Além disso, durante a Marcha, destaco que o pre-
sidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, entrega o 
prêmio para os gestores mais bem colocados no Índice 
de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Mu-
nicípios Brasileiros (IRFS). A homenagem aos prefeitos 
que tiveram boa administração e melhor colocação no 
IRFS já se tornou uma tradição durante a Marcha. Para 
o Presidente Paulo, da CNM, o prêmio é uma forma de 
incentivo e reconhecimento à administração eficiente.

Ainda na terça-feira, hoje, a partir das 14 horas, 
a programação conta com um seminário nacional que 
apresenta o papel dos Municípios como agentes no 
enfrentamento ao crack. Esse seminário contará com 
quatro painéis, sobre diversos temas, entre os quais 
quero destacar a iniciativa do combate às drogas, mais 
precisamente o crack.

Estão de parabéns todos os prefeitos, vereadores 
e o Paulo, que é o presidente da entidade, por esse 
belo evento!

A XV Marcha tem ainda uma programação pa-
ralela, que inclui: Seminário de Boas Práticas para o 
Crescimento Local; VII Fórum Permanente de Verea-
dores; III Fórum Permanente de Contadores; Fórum de 
Procuradores Municipais; e Fórum Rio+20.

O tradicional Fórum Permanente de Vereadores 
está em sua sétima edição e o seu objetivo é desenvol-
ver ações políticas, apresentar sugestões e avançar na 
melhoria da qualidade de vida dos nossos Municípios. 

Está prevista ainda, no dia 17 de maio, a presen-
ça da Ministra Ideli Salvatti, Secretária de Relações 
Institucionais, e a presença também da Ministra Mi-
riam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Sra. Presidenta, quero ainda fazer o registro do 
grande movimento dos aposentados e pensionistas, no 
Paraná, na cidade de Cascavel, que irá reunir os três Esta-
dos do Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
–, num eixo para que a Câmara aprove os dois projetos 
que já aprovei aqui, no Senado: o fim do fator previden-
ciário e a recuperação das aposentadorias e pensões, 
com reajustes acompanhando o crescimento do mínimo, 
para aqueles que ganham mais que um salário mínimo.

Depois de realizarem um grande evento em São 
Paulo, ficou decidido que seria agora, neste dia 17, lá 
em Cascavel, o grande ato pela aprovação dos proje-
tos na Câmara dos Deputados. 

Repito: a manifestação será quarta-feira, depois de 
amanhã, dia 17 de maio, com início às 9h30 da manhã, 
na catedral, com a organização de uma missa de ação 
de graças, celebrada pelo arcebispo Dom Mauro. Essa 
missa irá ao encontro dos anseios dos aposentados e 
idosos, que há décadas são penalizados e injustiçados. 
Após a missa, os aposentados vão se concentrar na pra-
ça e vão fazer uma caminhada pelo centro de Cascavel.

Federações dos três Estados sulistas estão dire-
tamente envolvidas na organização do evento: Paraná, 
Feappar; Santa Catarina, Feapesc; e do nosso querido 
Rio Grande do Sul, Fetapergs, juntamente com a Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas 
(COBAP), confederações, centrais e o fórum sindical 
dos trabalhadores.

Cascavel, além de ter uma fortíssima associação 
de aposentados, é a terra onde mora o diretor de comu-
nicação da Cobap, o meu amigo Antonio Santo Graff, 
que é reconhecidamente um bravo defensor da causa. 
A Presidente da Federação dos Aposentados do Para-
ná, a guerreira Maria da Luz dos Santos, informa que 
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a movimentação já é grande na cidade e na região e 
que a caminhada e o rufar dos tambores serão ouvidos, 
com certeza, a partir da repercussão do evento, aqui 
em Brasília. Várias caravanas confirmaram a presença.

Quero informar aos meus amigos do Paraná que 
agradeço muito a insistência com que fizeram gestão 
junto ao meu gabinete. Agradeço a todos: ao presiden-
te da Cobap, Warley, que esteve duas vezes no meu 
gabinete, mas será impossível eu estar lá, porque eu 
teria de viajar amanhã, devido à questão dos voos, 
com isso perderia as votações que vamos ter aqui 
na Casa, inclusive na Comissão de Assunto Sociais, 
projetos importantes de minha autoria. Somente por 
isso não estarei com vocês, mas fica o meu abraço à 
presidenta da Federação, Maria da Luz dos Santos; ao 
presidente da Cobap, Warley, e a todos os que, com 
certeza, vão participar desse grande evento.

Recebi do Paraná uma correspondência que diz 
mais ou menos o seguinte, Senadora Ana Amélia. Vou 
repetir aqui, porque disse que iria repetir da tribuna do 
Senado: “O que o Governo tem contra os idosos? O que 
o Governo tem contra os aposentados?” Eu disse: “Olha, 
é uma pergunta a que não posso responder”. O que eles 
dizem? Que há orçamento para tudo neste País, mas 
não há para atender aos aposentados e também aos 
pensionistas. Eu acabei respondendo para ela que, na 
Comissão de Orçamento, eu apresentei já a emenda 
que abre uma janela para que se consiga o reajuste real 
para os aposentados e também para os pensionistas. 
Estou dialogando muito com o Ministro Garibaldi. Há a 
possibilidade real – eu poderia lhe responder – de, ain-
da este ano, nós mudarmos essa fórmula maldita, eu 
diria, horrorosa e cruel, que é o fator previdenciário, e 
a aprovarmos ainda este ano. Espero eu que a gente 
consiga o apoio dos Ministros, inclusive da Presidenta 
Dilma, para garantir, este ano ainda, o reajuste para os 
aposentados e também para os pensionistas.

Então, não estarei em Cascavel, mas pode ter 
certeza de que estaremos aqui, cumprindo o nosso 
papel de acabar com o fator e de garantir uma política 
de reajustes reais para os aposentados que ganham 
mais que o salário mínimo.

(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Neste 
um minuto, eu concluo, Senadora. Agradeço já os dois 
minutos que V. Exª me deu, de forma muito generosa. 
Não são dois; são quatro. Então, repito aqui que foram 
quatro já, e que o Plenário pode chiar, como alguém 
chiou no plenário ontem. Vou aproveitar os quarenta 

segundos, para dizer que não foi a senhora ontem, pois 
alguém entendeu mal, que pediu que eu terminasse. 
Pelo contrário: V. Exª me deu seis minutos a mais. É 
que havia dois Senadores que tinham compromissos 
e pediram que eu encerrasse. Daí, encerrei.

Agora, termino cumprimentando e agradecendo a 
V. Exª tanto ontem, como hoje, Senadora Ana Amélia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me um aparte, Senador?

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Srª Presidente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É ape-
nas para registrar a presença do prefeito de Soledade, 
Rio Grande do Sul, Gelson Renato Cainelli, que, com 
a sua esposa Fátima, está aqui nos visitando.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a ele 
nos somamos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está 
bem, Srª Presidente.

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, Os aposentados e pensionistas brasileiros 
se preparam para a realização de mais um grande ato 
nacional em defesa do do fim do Fator Previdenciário, 
recuperação das aposentadorias e pensões, e de um 
reajuste decente para o ano de 2013. 

Depois de São Paulo ter acolhido, em março, 
milhares desses guerreiros, agora será a vez de Cas-
cavel, no Paraná.

A manifestação será na próxima quinta-feira, dia 
17 de maio, com início às 9h30 da manhã, na Catedral, 
com a realização de uma Missa em Ação de Graças, 
celebrada pelo Arcebispo Dom Mauro.

Sua fala irá ao encontro dos anseios dos apo-
sentados e idosos, que há décadas são penalizados 
e injustiçados.

Após a missa, os aposentados se concentram na 
Praça e partem em caminhada pelo centro de Cascavel. 

Federações de três estados sulistas estão direta-
mente envolvidas na organização do manifesto:

Paraná (FEAPPAR), Santa Catarina (FEAPESC) 
e do meu querido Rio Grande do Sul (FETAPERGS), 
juntamente com a Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas (COBAP), confederações, centrais 
e Fórum Sindical dos Trabalhadores. 

Aliás, Cascavel, além de ter uma fortíssima as-
sociação de aposentados, é terra onde mora o diretor 
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de comunicação da COBAP, Antonio Santo Graff, que 
é reconhecidamente um bravo defensor da causa. 

A presidente da Federação dos Aposentados 
do Paraná, Maria da Luz dos Santos, informou que a 
movimentação já é grande e que o barulho será maior 
ainda. Várias caravanas confirmaram presença. 

Por questões de compromissos aqui no Senado Fe-
deral, e eu já comuniquei ao Presidente da COBAP, Warley 
Martins, não será possível a minha presença lá em Casca-
vel. Tenho certeza que não faltarão outras oportunidades.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, gostaria de registrar nesta tribuna o encontro 
promovido pela Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), que é considerado o maior da América Latina.

A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 
é uma mobilização democrática, realizada anualmen-
te, desde 1998, e tornou-se o maior evento político 
do Brasil, contando com a presença de mais de 5 mil 
participantes: Prefeitos, Secretários Municipais, Vere-
adores, Presidente da República, Ministros, Senado-
res, Deputados Federais e Estaduais e Governadores.

Durante o evento são discutidas questões que in-
fluenciam o dia-a-dia dos Municípios e são apresentadas 
as reivindicações que incluem, por exemplo, os restos a 
pagar, a repartição dos royalties, o fundo de participação 
dos municípios, a saúde e a educação e outros temas re-
levantes para a efetivação das políticas públicas no Brasil.

Este ano o encontro tem como tema: O Poder 
Local na Construção de Uma Nova Realidade e deve 
reunir gestores municipais e vereadores, nos dias 15, 
16 e 17 de maio em Brasília.

A presidente da República, Dilma Rousseff, con-
firmou sua presença na solenidade de abertura, ama-
nhã, a partir das 10h30.

No primeiro dia do encontro, 15 de maio, às 9h, 
será apresentado o Projeto Memória da CNM seguido 
do lançamento das publicações da entidade. 

Além disso, o presidente da Confederação, Pau-
lo Ziulkoski, entrega o prêmio para os gestores mais 
bem colocados no Índice de Responsabilidade Fiscal, 
Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros (IRFS).

A homenagem aos prefeitos que tiveram boa ad-
ministração e melhor colocação no IRFS já se tornou 
uma tradição durante a Marcha. 

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, o 
prêmio é uma forma de incentivo e reconhecimento à 
administração eficiente.

Ainda na terça-feira, a programação conta com um 
Seminário Nacional, que apresenta o papel dos Municípios 
como protagonistas no enfrentamento ao crack, às 14h. 

O seminário, com quatro painéis, pretende abordar 
diversos temas como segurança pública, prevenção, 
acompanhamento, tratamento e reinserção social e 
por último a apresentação da política nacional de en-
frentamento ao crack e outras drogas. 

Para os painéis a CNM convidou especialistas e 
autoridades que irão debater o tema com os gestores 
municipais. 

A solenidade de premiação da VII Edição do 
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor também deve 
acontecer na terça-feira.

No segundo dia do evento, 16 de maio, os tra-
balhos da XV Marcha, no Royal Tulip Alvorada, prevê 
uma série de reuniões. 

O presidente Paulo Ziulkoski vai falar sobre O Poder 
Local na construção de uma nova realidade e discutir 
temas como royalties e a pauta municipalista com os 
mais de três mil prefeitos que participarão do evento.

O programa prevê o deslocamento de todos os 
participantes para o Congresso Nacional, às 17 horas, 
quando irão se reunir com os Parlamentares de todas 
as Bancadas Estaduais.

A XV Marcha tem ainda uma programação pa-
ralela que inclui: Seminário de boas práticas para o 
desenvolvimento local; VII Fórum Permanente de Ve-
readores; III Fórum Permanente de Contadores; Fórum 
de Procuradores Municipais e Fórum Rio +20.

O tradicional Fórum Permanente de Vereadores 
está em sua sétima edição e deve reunir vereadores de 
todo o Brasil durante a XV Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios. O evento acontece durante a progra-
mação paralela da Marcha na quarta-feira, 16 de maio.

O Fórum Permanente de Vereadores é um órgão 
de integração, assessoramento, discussão e atuação 
dos Vereadores do Brasil, vinculado à Confederação 
Nacional de Municípios (CNM). 

O objetivo do Fórum é desenvolver ações políti-
cas, apresentar sugestões, empreender movimentos e 
exercer a efetiva representação dos órgãos que atuam 
nos parlamentos municipais para, num somatório de 
esforços junto aos prefeitos, conquistar avanços legis-
lativos e operacionais no Congresso Nacional.

O presidente da Confederação, Paulo Ziulkoski, 
afirma que é importante a presença dos vereadores 
em todos os embates. 

“O engajamento a esta causa e a presença efetiva 
dos vereadores neste Fórum serão indiscutivelmente 
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fatores decisivos para as conquistas que queremos al-
cançar e que beneficiarão a todos os Municípios que 
compõem a Federação”, afirma o líder municipalista.

Está prevista ainda, no dia 17 de maio, a presença 
da Ministra Ideli Salvati – Secretaria de Relações Insti-
tucionais e a Ministra Mirian Belchior – Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a 
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Agradeço muito a V. Exª, Senador Suplicy, pelas 
boas-vindas aos meus correligionários de Soledade, a 
terra das pedras preciosas e semipreciosas.

Ao Senador Paulo Paim, eu queria não apenas re-
afirmar essa sua atenção especial à questão dos apo-
sentados, mas registrar que hoje, lamentavelmente, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei nº 
76, de minha autoria, que prevê que aposentados do re-
gime geral da Previdência Social, ao chegarem aos 60 
anos, homens e mulheres, tenham a isenção do Imposto 
de Renda, a Receita Federal, para variar, não aceitou. 
Mas vamos tentar – espero que V. Exª nos ajude – alterar, 
para que esse benefício chegue não só aos aposentados 
do regime, mas também aos servidores públicos.

Obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 

microfone.) – Srª Presidente, peço que considere lido 
na íntegra meu pronunciamento, por favor.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Conforme o Regimento, sua solicitação será 
atendida, na íntegra, Senador Paulo Paim.

Senador Flexa Ribeiro... Ou melhor, Mário Couto. 
Desculpe-me! Desculpe-me, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Seria 
uma honra para mim, companheiro do mesmo Estado.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Desculpe-me, Senador Mário Couto. É que é a 
mesma bancada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ima-
gine, Presidenta!

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Isso 
não é ofensa, não. Isso é honra. O Flexa Ribeiro é um 
grande companheiro.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem.) – Eu queria me inscrever para falar pela Li-
derança da Minoria. Acho que a delegação de com-
petência já foi encaminhada à Mesa.

Eu só queria lhe perguntar em que ordem eu fiquei.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – V. Exª já está inscrito pela Liderança...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 

em que ordem?
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Vou lhe dizer agora. Para falar pela Liderança: 
agora, falará o Senador Mozarildo Cavalcanti, pela 
Liderança do PTB...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
senhora me inscreva para falar depois da Ordem do 
Dia. Aí, eu serei o primeiro, certo? Confere?

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Por enquanto, V. Exª está como o terceiro aqui 
na ordem de inscrição.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas, 
depois da Ordem do Dia, eu sou o primeiro, não é isso?

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – É.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, pronto.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Se é essa a sua vontade...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
a minha vontade.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– A Mesa acolhe a sua vontade, Senador Mário Couto.

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

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem.) – Pela ordem, Srª Presidente. Quero me ins-
crever para falar, em nome do PDT, antes da Ordem 
do Dia. Portanto, serei o próximo Líder a falar...

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senador Acir Gurgacz está inscrito para falar, 
pela Liderança do PDT, antes da Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem.) – Eu queria me inscrever para uma comuni-
cação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Para uma comunicação inadiável, já está ins-
crito, Senador.

Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança 
do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Se-
nadora Ana Amélia, que preside a sessão neste mo-
mento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje, dia 15 
de maio, é aniversário de criação do meu partido, o 
Partido Trabalhista Brasileiro, que hoje completa 67 
anos de existência; um partido que foi criado por Getú-
lio Vargas, justamente um mês após a criação da UDN 
e do PSD, como uma alternativa, justamente, a essas 
correntes, digamos assim, conservadoras da época e 
dentro do ideário de Getúlio Vargas, de criar um am-
biente de defesa do trabalhador, sem sectarismos, sem 
ser um partido classista, mas um partido que defen-
desse, principalmente, a boa relação entre empregado 
e empregador, garantindo justamente ao trabalhador 
os direitos que ele mesmo criou, como os que estão 
na Consolidação das Leis do Trabalho, a aposentado-
ria, o 13º, enfim conquistas trabalhistas que ficaram 
marcadas dentro da filosofia trabalhista da época. E 
aqui eu tenho uma conferência feita pela professora 
de história, Ângela Castro Gomes, em 2002, em que 
ela faz um bom histórico do nosso partido. 

Neste dia, eu quero registrar algumas coisas 
atuais do PTB, atuais que, aliás, não se distanciam 
do seu ideário do trabalhismo, esse trabalhismo sadio 
que orientou desde a sua fundação. Embora nós tenha-
mos ficado 15 anos cassados da sua vida pública por 
ato do regime militar, quando nós retornamos, depois 
desses 15 anos de cassação, não nos desviamos da 
linha de defesa desse trabalhismo que, repito, é um 
trabalhismo sem ideologia, sem sectarismo, mas prin-
cipalmente um trabalhismo que se preocupa com ga-
rantias do direito do trabalhador, e aqui inclusive falar 
do trabalhador aposentado. 

O PTB tem como questão fechada o fim do fator 
previdenciário, o reajuste das aposentadorias dos tra-
balhadores. E isso tem marcado a nossa vida pública 
desde a sua fundação. 

Também cabe, digamos assim, a Getúlio Vargas, 
dentro desse conjunto de medidas que levaram à cons-
trução do trabalhismo no Brasil, justamente também, a 
defesa do voto feminino, que foi uma decisão do então 
fundador do PTB que foi o Presidente Getúlio Vargas. 

Também foi dele a criação do Ministério do Tra-
balho, e também não se preocupou com o desenvol-
vimento, criando várias empresas como a Petrobras, 
o BNDES, que buscavam justamente fazer com que 
o desenvolvimento nacional fosse produzido por bra-
sileiros e para brasileiros – coisa que tem pautado o 
nosso trabalho desde então – sem evidente nenhum 
tipo de xenofobia. 

Tenho muita honra de ser Presidente do PTB no 
meu Estado. Lá, a história do PTB está firmemente li-
gado à figura do ex-governador Ottomar Pinto, que foi, 
inclusive, depois desse período de cassação que nós 
passamos, de 15 anos, digamos assim, retirado do ce-
nário da vida pública, nós retomamos, lá em Roraima, 
justamente pelas mãos do ex-governador Ottomar, que 
construiu um partido grande, um partido que realmente 
se consolidou e, para mim, é uma honra, hoje, dirigir 
esse partido. Estamos avançando de maneira muito 
boa no número de filiações, com um movimento jovem 
atuante, com um movimento também do PTB Mulher 
de maneira consistente. De forma que nós até temos lá 
um lema, criando um novo tempo na política do nosso 
Estado, justamente baseado no ideário trabalhista que 
norteia o nosso partido.

Quero dizer, Srª Presidente, sem demérito a ne-
nhum outro partido, que aqui até lamento que o PTB 
tenha se dividido, porque foi da disputa, depois dos 15 
anos de cassação política, entre Leonel Brizola e Ivete 
Vargas que surgiu o PDT, partido que tem os mesmos 
ideários de defesa do trabalhismo, de defesa do traba-
lhador, sem sectarismo, como já frisei.

Quero encerrar, Srª Presidente, Senadora Ana 
Amélia, para não tomar muito o tempo dos outros co-
legas oradores, pedindo a V. Exª que autorize a trans-
crição dos documentos que tenho aqui em mãos e ao 
qual já me referi de maneira superficial, mas também 
me dirigindo aos membros do PTB de todo o Brasil, 
para dizer que nós precisamos, de fato, manter viva 
essa chama, criada lá por Getúlio Vargas, de defesa do 
trabalhador, sem criar luta de classes, sem criar anta-
gonismos ideológicos, mas defendendo o trabalhismo 
sadio, que é aquele justamente que cuida das relações 
corretas entre empregador e trabalhador.

Muito obrigado. E peço, portanto, a transcrição 
desses documentos.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Na forma regimental, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, sua solicitação será atendida.

A Mesa se congratula também com as comemo-
rações de fundação do Partido Trabalhista Brasileiro.

Passo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, 
como oradora inscrita, pelo tempo regimental.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sra. Presidenta, Senado-
ra Ana Amélia.

Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senador 
Rodrigo Rollemberg, que me permitiu falar neste mo-
mento, uma vez que permutamos as nossas inscrições.

Sra. Presidenta, inicio meu pronunciamento no 
dia de hoje repetindo aqui, desta tribuna, uma frase 
pronunciada pelo Ministro-Chefe da Controladoria-Geral 
da União, Ministro Jorge Hage. E assim faço porque 
entendo que uma frase extremamente simples, mas 
com muito sentido popular, traz no seu bojo um con-
teúdo significativo e muito importante. Disse o Ministro 
Jorge Hage que “não há melhor desinfetante do que a 
luz do sol”. Vejam uma frase curta, simples, com todas 
as características daquilo que pronuncia a população 
brasileira simples, a mais simples, no seu dia a dia.

Esse enunciado, Sra. Presidenta, o enunciado do 
Ministro Jorge Hage refere-se oportunamente ao que 
estabelece a Lei de Acesso a Informações Públicas, 
ou seja, a Lei nº 12.527, de 2011, que entra em vigor 
no dia de amanhã, na quarta-feira, dia 16 de maio des-
te ano de 2012. Isso significa, Sra. Presidenta, que, a 
partir de amanhã, qualquer cidadão e qualquer cidadã 
poderá acessar informações públicas de todos os ór-
gãos de Governo, sem revelar sequer quais os motivos.

O projeto que deu origem à Lei nº 12.527 foi apro-
vado pela Câmara no mês de abril do ano de 2010 e, 
por esta Casa, no mês de outubro do ano passado. A 
lei, que contempla o que já estava expresso na Cons-
tituição de 88, só depois de duas décadas de muitos 
debates, passa a vigorar em nosso País. O Brasil é, 
agora, o 89º país no mundo a possuir uma lei desse 
tipo e o 15º na América Latina.

E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer, 
de forma destacada, que a nossa legislação, Senador 
Davim, é muito mais avançada que todas as outras 
existentes em vários países do mundo. A lei estabele-
ce que nenhum documento poderá ficar por mais de 
50 anos sem acesso público.

São três as categorias de informações: as re-
servadas, que têm um período de sigilo de 5 anos; as 
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secretas, com um período de 15 anos; e as ultrasse-
cretas, com um período de 25 anos.

E o mais importante: a contagem do prazo passa 
a ser feita a partir da produção do documento. Isso sig-
nifica que tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo 
e o Judiciário, em todo os níveis de governo – federal, 
estadual, distrital e municipal –, passam a ser subordi-
nados a essa lei, incluindo os Tribunais de Contas e os 
Ministérios Públicos, sejam os estaduais ou o federal.

A lei também estabelece que autarquias, fun-
dações públicas, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, da mesma forma, têm a obrigaçao do 
cumprimento da lei.

Outro ponto importante da chamada Lei da Trans-
parência é que as informações de interesse público de-
vem ser divulgadas pelos órgãos públicos e colocadas 
à disposição na Rede Mundial de Computadores nos 
sites para consulta via sistemas de buscas e contatos 
telefônicos. Os documentos devem estar em formato 
eletrônico para possibilitar, inclusive, que o cidadão 
possa baixar os arquivos em seus computadores. A 
autenticidade dessa documentação será garantida 
pelo Poder Público.

Ora, Sra. Presidenta, eu considero a entrada em 
vigor da lei no dia de amanhã um marco histórico na 
luta pela consolidação da democracia no País, princi-
palmente porque fortalece os instrumentos de comba-
te à corrupção. Nada mais importante para manter a 
vigilância sobre as ações governamentais do que ter 
a possibilidade de acessar as informações.

Eu repito aqui o que tenho dito inúmeras vezes 
desta tribuna. Precisamos combater este mal que atin-
ge não só o nosso País, mas também o mundo intei-
ro, infelizmente. E uma das formas mais eficazes de 
combate à corrupção é exatamente a transparência; 
é possibilitar que a população brasileira tenha acesso, 
num curto espaço de tempo, quando não for possível 
conceder a informação em tempo real, mas que se 
garanta que todas as informações possam ser aces-
sadas pela população.

Esse feito, Sra. Presidenta, também coloca o Bra-
sil no patamar das nações que aprimoram ainda mais 
a democracia e que servem de exemplo portanto para 
outros países e outras nações do mundo. Aliás, em 
2008, a própria ONU já estabelecia a necessidade de 
os governos dos países do mundo inteiro aprovarem 
leis semelhantes à que o Brasil aprovou.

É oportuno também ressaltar que, ao sancionar 
essa lei, a Presidenta Dilma também sancionou a lei 
que criou a Comissão Nacional da Verdade, para a 
qual já foram nomeadas as pessoas que estão inves-

tigando as violações de direitos humanos ocorridas 
no período que vai de 1946 a 1988, período este que 
inclui a ditadura militar.

Como já disse a própria Presidenta na ocasião, 
uma coisa está diretamente relacionada à outra. Ou 
seja, as duas leis, a de acesso à informação e a que 
estabeleceu a Comissão da Verdade, garantem o aces-
so dos brasileiros e das brasileiras à nossa própria 
história, à história do nosso País, além de reforçar o 
exercício quotidiano da fiscalização do Estado.

Portanto, Sra. Presidenta, o momento é de come-
moração por mais este avanço da nossa democracia. 
Porém, não podemos esquecer os desafios para tor-
nar possível que todos os órgãos estejam preparados 
para responder a contento às demandas da sociedade. 
Para isso, será necessário que todos eles tenham seus 
documentos digitalizados e que o acesso à Internet no 
Brasil seja facilitado.

E, aí, abro mais um parêntese para destacar, com 
muita força, que a Amazônia está localizada na região 
de maior dificuldade de acesso à Internet; entretanto, 
temos não só a perspectiva, mas a decisão já do Go-
verno Federal de que, a partir do ano que vem, 2013, 
o mais tardar no início de 2014, teremos melhorado 
muito o nosso acesso à Internet por conta de medidas 
que o Governo deverá tomar, inclusive disponibilizando 
um satélite para que essa gente que vive lá no norte 
do País, principalmente nos rincões, nos interiores, 
possam acessar também a rede de computadores e, 
portanto, acessar essas importantes informações que 
deverão estar disponibilizadas a partir de amanhã.

É bom que se destaque também, Sra. Presidenta, 
que, hoje, o Senado Federal, numa solenidade orga-
nizada na Presidência desta Casa, fez o lançamento 
do Portal Interativo e-Cidadania, criado para facilitar o 
acesso às informações relativas à administração desta 
Casa e ao próprio Orçamento da União.

Trata-se de uma iniciativa do próprio Senado, na 
liderança do Presidente José Sarney, para adequar esta 
Casa à Lei de Acesso à Informação. Uma excelente 
medida, Srª Presidente!

Quero dizer que a população poderá ingressar, a 
partir de amanhã, nas páginas eletrônicas do Governo 
Federal, em espaços denominados SIC – Serviço de 
Informação ao Cidadão, e se, nesses espaços, não 
encontrar a informação, poderá pedir a devida infor-
mação, que deverá ser prestada pelos órgãos públicos, 
pelos entes públicos. Serão contratadas pessoas em 
cada órgão, em cada Ministério, em cada empresa, 
Senadora, para cuidar especialmente disso. E, caso o 
cidadão não consiga acessar essas informações, ele 
tem o prazo de dez dias para apresentar recurso, e os 
Poderes Executivo. Judiciário ou Legislativo, respecti-
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vamente, terão o prazo de cinco dias para responder 
ao recurso de qualquer cidadão, de qualquer cidadã.

Portanto, concluo a minha participação agrade-
cendo a bondade de V. Exª, Senadora Ana Amélia, e 
cumprimentando o País, Deputados, Deputadas, Se-
nadores e Senadoras, que permitiram que esse ins-
trumento da modernidade ajude muitos brasileiros e 
brasileiras a fazer deste País uma nação melhor para 
todos e, cada vez mais, livre de ações de corrupção.

Muito obrigada, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento a Senadora Vanessa Grazziotin.
Pela ordem, Senadora Marta Suplicy.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu 
gostaria de ocupar uns poucos minutos, rapidamen-
te, para registrar que está em andamento, agora, no 
auditório Petrônio Portella, no Senado, um seminário 
organizado para debater a questão da homofobia e o 
Projeto nº 122.

Nós fomos apresentados a um pedido da comu-
nidade LGBT, decorrente da conferência que houve, 
em dezembro de 2011, chamada pela Srª Presidente 
da República, para que fosse discutido o tema. De lá 
saiu uma proposta para que essa comunidade estu-
dasse como prosseguir para o combate à homofobia.

E, a partir dos seus seminários e seus encontros, 
eles trouxeram à minha mão, hoje de manhã, o resul-
tado, que é a volta do projeto original da ex-Senadora 
Fátima Cleide. Recebi a proposta e, a partir das expe-
riências que tivemos aqui, na Casa, considero que, tal-
vez, o mais razoável seja mesmo voltarmos ao projeto, 
já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, pois 
é muito difícil ter possíveis negociações, que, uma vez 
feitas, depois acabam não progredindo.

De outra parte, a hora de colocar isso em votação 
a conjuntura vai determinar. Sabemos que esse é um 
assunto polêmico no Brasil, para Deputados, Senado-
res, para os políticos. E acredito que a grande trans-
formação virá na hora em que tivermos a sociedade 
civil se posicionando. Digo isso porque, conversando 
aqui com os nossos Colegas, constato que a maioria 
é a favor de um projeto que combata a homofobia, e 
ninguém é a favor da violência. Até os que são contra 
o projeto também não são a favor da violência. Mas, 
na prática, o que está ocorrendo no Brasil é que a vio-
lência só aumenta: há aumento do número de assas-
sinatos, de pancadaria, de discriminação e de boicote, 
em todas as áreas.

Temos o apoio forte da mídia; há novelas, como 
Insensato Coração, da Globo, que foi maravilhosa por 
colocar o que é o problema da homofobia hoje nos la-
res, no trabalho, e o fez muito bem. A sociedade está 

sensível já, mas os Senadores e Deputados precisam 
que seus eleitores se posicionem, que digam com todas 
as letras, porque a maioria dos Deputados e Senado-
res nunca levou o tema, Senadora, para seus eleitores, 
porque não é um tema pertinente para a maioria dos 
Senadores e, muitas vezes, também não para os elei-
tores. Então, cria-se um clima de dificuldade, de certo 
receio de como é que o seu eleitor vai se posicionar, e 
ele não sabe que seu eleitor não é contra, que acha-
ria muito bom que acabasse essa violência no Brasil 
e que a lei fosse realmente implementada.

Então, sei que estou falando para a TV Senado e 
para a Rádio Senado, e é muito importante que vocês 
que estão nos assistindo e escutando se posicionem 
com seus Senadores. N ão que seu Senador já saiba 
de sua posição e nem invadam, pelo amor de Deus, 
as caixas postais dos outros Senadores, porque não é 
isso que estamos colocando. Estamos falando que, se 
você é eleitor de um Senador ou Senadora com quem 
nunca você conversou sobre isso, coloque sua posição 
para que ele ou ela tenha uma orientação sobre o que 
você, eleitor, pensa.

Agora, peço licença para voltar ao seminário, pois 
vamos ter os depoimentos das mães das vítimas de 
assassinatos e de alguns jovens que sofreram bullying 
por causa de sua homossexualidade nas escolas.

Muito obrigada pela deferência, Senadora Ana 
Amélia.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento a Senadora Marta Suplicy pela 
iniciativa. De fato, é uma questão da sociedade brasi-
leira que vemos centrar no aspecto da violência. Não 
podemos admitir, de forma alguma, essas manifesta-
ções. Isso tem que acabar, de maneira democrática, 
aberta, discutindo o assunto, para que as pessoas 
entendam quais são os objetivos reais de todo esse 
processo. Temos todos que dar as mãos para trabalhar 
em favor da sociedade e da paz, sobretudo, entre to-
das as pessoas, independentemente das suas opções.

Cumprimentos pelo seu trabalho e sucesso, Se-
nadora.

Daqui a pouco estarei lá também para participar 
de, pelo menos, de uma parte do encontro.

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-
ner, que está inscrito para uma comunicação inadiável.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Nobre Presidente Ana Amélia e caros colegas, 
o Senador Paim praticamente discorreu sobre o tema.

Nesta manhã, abriu-se a XV Marcha dos Prefei-
tos a Brasília, um movimento grande, extraordinário, 
que reúne prefeitos, vereadores e demais autoridades 
municipais do Brasil inteiro.
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Lembro que, na época em que eu estava no Con-
gresso Nacional como Deputado Federal, nos idos de 
80, o Quércia, de São Paulo, liderava esses movimentos. 
Ele, que foi Prefeito de Campinas, já se inseria nesses 
movimentos e trazia as pessoas a Brasília. Então, tudo 
começou e, de lá para cá, não tem parado. Todos os 
anos, isso se repete.

É um movimento que vem crescendo, vem tra-
zendo as pessoas, porque uma das questões é a pró-
pria distribuição dos recursos federais, é a DRU, é a 
arrecadação nacional.

A DRU – Desvinculação da Receita da União – 
fica com até 20% dos recursos que são retirados dos 
Estados e também dos Municípios. Quando a União 
faz convênios com os Municípios ou com os Estados, 
vamos supor, de R$100,00, ela exige que o Município 
entre com a contrapartida, às vezes de 20%, de 30%, 
e ela, a União, entra com a diferença.

Então, cada vez mais, os Municípios têm que ter a 
sua participação nesse movimento, que vem crescendo.

A Confederação Nacional dos Municípios é presi-
dida pelo Paulo Ziulkoski, esse gaúcho extraordinário, 
que foi prefeito e lidera essa caminhada pelo Brasil todo. 
Dentre todas as associações dos prefeitos dos Esta-
dos brasileiros, há também a do Rio Grande, Estado 
de V. Exª; as de outros Estados; e a do meu Estado 
também, presidida pelo Douglas.

Centenas de prefeitos estão aí com os vereado-
res, participando desse congresso, dessa maratona, 
dessa marcha, dessa luta, para tentar fazer com que 
os Municípios tenham condições, porque as coisas 
acontecem lá. Eles estão nesse seminário, que se 
iniciou hoje, pela manhã, com a participação até da 
Presidente da República. Ele continua hoje e amanhã.

Dentre esses acontecimentos, também há algu-
mas coisas com as quais a gente vibra. Por exemplo, 
a Confederação Nacional contemplou hoje dez prefei-
turas do Brasil pela eficiência na gestão, em termos 
de responsabilidade fiscal e social. Entre os dez Mu-
nicípios brasileiros, destacam-se dois catarinenses. 
Quanto aos gaúchos, V. Exª vai destacá-los.

Dentre cinco mil e poucos Municípios brasileiros, 
destacaram-se dez, e nós tivemos dois. Um deles é o 
Município de Águas Mornas, na grande Florianópolis, 
que ficou em décimo lugar. É um Município extraordiná-
rio em termos de hortigranjeiros e das águas minerais.

E o que ficou em primeiro lugar, para a honra 
dos catarinenses, dentre os Municípios brasileiros, foi 
o Município de Águas Mornas, cujo Prefeito é Pedro 
Garcia. O outro Município é da Serra Catarinense, que 
fica nos aparados da serra. É um Município turístico 
que registrou, nesta semana, ainda ontem, chegou 
a quatro graus abaixo de zero, dirigido pelo Prefeito 

Hilton Machado. Depois de subir os aparados da Ser-
ra, enfim, o Rastro, há os caníones, um parque eólico 
muito lindo. É uma coisa turística. A cidade de Bom 
Jardim da Serra, nas altitudes, ficou em primeiro lugar 
na avaliação de gestão fiscal e social.

Quero parabenizá-los em nome dos Municípios 
brasileiros e fazer este registro, nobre Presidente, em 
função das reivindicações que os Municípios desenca-
deiam na maratona dessa XV Marcha, aqui em Brasília.

Eu sei que tenho um pronunciamento, mas, como 
não há tempo, gostaria que V. Exª recebesse o pronun-
ciamento como lido, para constar dos Anais da Casa. 
É a solicitação que faço a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR CASILDO MALDANER

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, teve início hoje, aqui em Brasília, a 
15ã. Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confede-
ração Nacional dos Municípios. A previsão é de que 
mais de 4.000 chefes de executivos estejam presentes.

Na abertura, foram premiados os 10 prefeitos que 
atingiram melhor colocação no ranking nacional de 
gestão, chamado índice de Responsabilidade Fiscal, 
Social e de Gestão (IRFS). O indicador está dividido 
em três subíndices: fiscal, gestão e social. A avaliação 
fiscal considera endividamento, suficiência de caixa, 
gasto com pessoal e superávit primário. A gestão leva 
em conta custeio da máquina, investimento, custo do 
legislativo e custo per capita do legislativo. O subíndice 
social avalia gastos com educação e saúde.

É motivo de grande satisfação que, entre os 10 
premiados, dois deles sejam catarinenses: o municí-
pio de Águas Mornas, comandado pelo prefeito Pedro 
Francisco Garcia, e o primeiro colocado, Bom Jardim 
da Serra, administrado por llton Luiz Machado.

Águas Mornas destaca-se pela produção de hor-
tifrutigranjeiros, na região da Grande Florianópoiis. Já 
Bom Jardim da Serra é um importante pólo turístico 
da região Serrana, premiado pela beleza da Serra da 
Rio do Rastro e importante ligação com os cânions de 
Aparados da Serra, na divisa entre Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Parabéns aos dois administradores; 
que dão exemplo de gestão para todo Brasil.

Mas voltando à pauta da Marcha, quero, antes de 
tudo, hipotecar aqui meu total apoio aos prefeitos e sua 
nobre causa, à Confederação Nacional dos Municípios/e 
à nossa FECAM – Federação Catarinense dos Muni-
cípios, que também se faz presente.

Nobres colegas, todos sabemos que, na verda-
de, estes prefeitos vem à Brasília buscar recursos para 
seus municípios – pode ser saúde, royalties, estradas, 
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saneamento, segurança, esporte, e por aí vai... Esta é 
a 159. Marcha, repito, e se continuarmos praticando o 
modelo tributário atual, outras tantas ainda virão, não 
tenho dúvida. 

Este é o calvário permanente do prefeito brasi-
leiro: recorrer aos parlamentares em busca de emen-
das, aos governos federal e estaduais, em busca de 
convênios, parcerias, enfim, recursos que permitam o 
desenvolvimento do município. É uma via sacra eterna, 
que não faz distinção de cores partidárias.

Mas como alterar definitivamente este quadro?
Já defendi nesta Tribuna, nobres colegas, a ne-

cessidade de darmos máxima atenção à reforma tri-
butária, talvez um dos maiores gargalos a atravancar 
nosso crescimento. Tenho destacado, de forma inces-
sante, os pilares essenciais desta reforma: reduzir, 
simplificar e distribuir.

É justamente nesta distribuição – hoje injusta, 
perversa – que reside o problema dos administradores 
públicos Brasil afora, seja na esfera municipal ou esta-
dual. O governo federal fica com mais de dois terços 
do total de impostos arrecadados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que tanto avan-
ço trouxe ao nosso país, e os percentuais obrigatórios 
de aplicação em áreas como a saúde ou educação, por 
exemplo, importantes para o desenvolvimento social, 
mas que no quadro atual acabam por deixar prefeitos 
e governadores de mãos atadas.

Não há margem para investimentos em áreas 
como infraestrutura, por exemplo, essencial para ga-
rantir condições de crescimento sócio-econômico. Isto 
para não falar na dívida pública de Estados e Municípios 
com o governo federal, hoje impagável, que sufoca a 
todos. Eles pagam mês a mês, e a dívida só faz crescer.

Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, os tributos federais representam 69,54% do 
total arrecadado, enquanto que os tributos estaduais 
representam 25,88% e os municipais 4,58%. É sim-
plesmente impossível avançar desta forma.

O senador Luiz Henrique da Silveira, que implan-
tou de forma pioneira no Brasil uma política de des-
centralização administrativa, em seus dois mandatos 
como governador de Santa Catarina, não se cansa 
de repetir: precisamos desse novo pacto federativo.

O governo deve cumprir um papel mais norma-
tizador, formulador de políticas sociais. Mas a execu-
ção deve ser atribuição dos Estados e, principalmen-
te, dos municípios. É lá que o cidadão mora, trabalha, 
consome e contribui. A administração centralizada em 
Brasília é inviável. Não consegue de aproximar das 
pessoas e muito menos atender suas necessidades 
reais e imediatas.

Nobres senadores, este novo pacto federativo, 
focado também na descentralização, deve ser um norte 
para o Brasil. Esta bandeira deve estar acima de par-
tidos, de governos e oposições.

Mas quero conclamar, de forma especial, meus 
colegas peemedebistas para esta missão: nosso par-
tido, que este ano comemora seus 45 anos, teve du-
rante grande parte de sua existência uma bandeira 
clara: a redemocratização do Brasil. A alcançamos, 
com sacrifício, suor e sangue de tantos companheiros.

Nos últimos anos, no entanto, nossos objetivos 
se dispersaram, ficaram difusos. Que seja esta, então, 
nossa bandeira: um país descentralizado, um gover-
no próximo do cidadão, eficaz e ágil, alinhado com os 
verdadeiros anseios de nossa sociedade.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Casildo Maldaner, além de emprestar 
apoio à manifestação de V. Exª, já que também, como 
V. Exª, sou uma Senadora municipalista, o seu pedido 
será atendido na forma regimental, para integrar os 
Anais desta Casa, a respeito dessa matéria. 

Cumprimento a Presidenta Dilma Rousseff, que, 
mais uma vez, deu apoio ao encontro, pela manhã, na 
abertura do evento.

Para falar como orador inscrito, Senador Jorge 
Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Srª Presidenta. Queria cumprimentar os nobres 
Senadores e Senadoras.

Volto a afirmar, da tribuna do Senado, que ontem 
tive o privilégio e a honra de participar de mais um ato 
do Governo da Presidenta Dilma, que dá sequência à 
política do Presidente Lula de cuidar dos mais pobres 
neste País, especialmente das mulheres e das crianças.

Fiquei muito honrado de ter, junto com o Prefei-
to Raimundo Angelim, do Senador Aníbal e de vários 
colegas do Senado e da Câmara, participado de um 
evento que faz bem para a política, faz bem para o 
Brasil e, certamente, ajuda fortemente, com atitude, a 
diminuir as desigualdades sociais. Cuidar das crianças, 
fazer creches, cuidar das mães é um gesto que tem 
de ser prioridade de qualquer governo.

No Acre, com o Governador Tião Viana, com o 
Prefeito Raimundo Angelim, o social, especialmente 
o cuidado com as pessoas mais pobres tem sido uma 
prioridade.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Senadores, venho 
aqui, como vim em outras vezes para cobrar – e tenho 
visto vários colegas fazerem o mesmo –, para registrar 
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os avanços que o Brasil começou a experimentar com 
a diminuição das taxas de juros.

A Senadora Ana Amélia, que preside esta ses-
são, tem feito uma competente defesa, quase que 
diariamente, dos produtores deste País, daqueles que 
trabalham e, com sacrifício, correm risco, para serem 
produtivos no nosso Brasil.

O certo é que, no dia 1º de Maio, a fala da Pre-
sidenta Dilma repercutiu, ganhou eco no Brasil, com 
relação às posições que havia adotado anteriormente, 
cobrando uma melhor sintonia entre o que está ocor-
rendo na economia, no controle da inflação, na queda 
da taxa Selic, com os juros praticados pelos bancos. Ou 
seja, nós fazemos a inclusão de milhões de brasileiros 
na economia, essas pessoas passam a ser consumido-
res e, também, a ser penalizadas, como nenhum outro 
povo no mundo, com as mais altas taxas de juros. Seja 
na compra de um simples objeto necessário em uma 
casa, seja para adquirir um bem durável, os juros no 
Brasil são impraticáveis. Só se faz uso deles por muita 
necessidade ou por desconhecimento.

Mas é certo que hoje podemos falar que, a partir 
do exemplo da Caixa econômica Federal e do Banco 
do Brasil, da preocupação do Dr. Luciano Coutinho, 
Presidente do BNDES, esse quadro começou a mu-
dar fortemente 

Hoje, fiz um apanhado e vejo que o Bradesco es-
tabeleceu mudanças fortes no cheque especial, de 8.9 
para 4.7. Isso é muito porque significa mais dinheiro na 
mão de quem é proprietário, que é dono do dinheiro, 
e menos nas instituições financeiras. 

Também temos cortes fortes no Banco Itaú, San-
tander, HSBC, Citibank, e tudo isso em decorrência de 
uma posição firme do Banco Central, que, fazendo, in-
clusive, o enfrentamento das opiniões mais pessimis-
tas, estabeleceu uma política, primeiro, de confiança 
no controle de inflação e, segundo, na queda perma-
nente da taxa Selic, de 0,75%, no mês passado, e, 
certamente, vai seguir caindo.

Vi também o pronunciamento do Dr. Luciano Cou-
tinho, que sinaliza para logo, logo, experimentarmos 
algo que é fundamental: o Sistema Financeiro Nacio-
nal parar de priorizar o financiamento de curto prazo 
e pensar no financiamento de longo prazo. Sei que o 
BNDES tem sido o grande condutor, a alavanca maior 
no desenvolvimento do Brasil, no crescimento econô-
mico mais sustentável. 

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além 
de fazer esse registro, queria aqui, inclusive, ler um 
pequeno trecho – reler, porque eu já tinha pedido para 
constar nos Anais do Senado – do que falou recente-
mente a Presidente Dilma sobre juros, sobre economia: 

Nos últimos anos, o nosso sistema ban-
cário tem sido um dos mais sólidos do mundo. 
Está entre os que mais lucraram. Isso lhes tem 
dado força e estabilidade, o que é bom para a 
economia. Isso também permite que deem cré-
dito melhor e mais barato aos brasileiros. [E é 
isso que reclamamos, aqui do Senado] É inad-
missível que o Brasil, que tem um dos sistemas 
financeiros mais sólidos e lucrativos, continue 
com um dos juros mais altos do mundo. 

Isso é inaceitável. O mercado brasileiro é cobiça-
do pelo mundo inteiro e não pode ser um instrumen-
to usado para exploração do povo brasileiro, do novo 
cidadão que, agora, acessa uma nova classe social 
e que, agora, é objeto, inclusive, da cobiça dos que 
produzem, como consumidor.

Esses são os valores, esses valores não podem 
continuar tão altos, disse a Presidente. O Brasil de hoje 
não justifica isso. Os bancos não podem continuar co-
brando os juros para as empresas e para o consumi-
dor enquanto a taxa básica Selic cai, a economia se 
mantém estável e a maioria esmagadora dos brasilei-
ros honra, com presteza e com honestidade, os seus 
compromissos. 

O setor financeiro, portanto, não tem como expli-
car essa lógica perversa aos brasileiros, a Selic baixa, 
a inflação permanece estável, mas os juros do cheque 
especial, das prestações ou do cartão de crédito não 
diminuem. 

Esse cenário está mudando, os juros estão bai-
xando, os brasileiros estão sendo mais respeitados, e 
mais uma vez eu afirmo, isso devemos também a um 
papel, e eu queria cumprimentar a direção do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica, dos que foram pio-
neiros nesse processo. 

Mas eu queria também dizer que – para mim, que 
venho da Amazônia, do Acre – entendo o esforço do 
Governador Tião Viana de fortalecer a economia, de 
gerar emprego, de trabalhar como está fazendo atra-
vés da Secretaria de Pequenos Negócios, fazendo da 
Secretaria de Pequenos Negócios um exemplo para o 
Brasil, do ponto de vista de dar, de gerar oportunidade 
para aqueles que querem desenvolver uma atividade 
produtiva e ganhar seu dinheiro, e fazer com isso a 
garantia do crescimento econômico de suas famílias. 

Eu vi também que agora o Ministério da Integra-
ção Nacional, que estabelece o regramento para os 
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte, conhecido como FNO, para 2012, começa 
também a fazer mudanças nas taxas de juros cobradas. 

E aí, Srª Presidente, V. Exª que trabalha, está aqui 
o Senador Casildo Maldaner, todos nós nos somamos, 
o ano passado, no Plano Safra anunciado, 2011/2012, 
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o Governo da Presidente Dilma fez importantes mu-
danças, aumentando o limite do financiamento, redu-
zindo as taxas de juros, mas agora o Brasil, da safra 
2012/2013 é outro, os bancos privados, o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica também estão baixando. 

Eu venho aqui solicitar que, na elaboração do 
Plano Safra para 2012/2013, é fundamental para todo 
o setor produtivo brasileiro, especialmente para os que 
trabalham na agricultura familiar, os que trabalham 
no campo e que trabalham também o aproveitamen-
to sustentável de nossas florestas, possamos ter um 
Plano Safra de 2012/2013 diferenciado, com as mais 
baixas taxas de juros da história, porque as condições 
estão criadas.

Eu concluo esta minha fala dizendo: se estamos 
conseguindo baixar fortemente as taxas de juros, os 
custos bancários em toda a rede do sistema financeiro 
nacional, dos públicos e também dos privados, graças 
ao esforço da Presidente Dilma, seria muito importan-
te que, no Plano Safra 2012/2013, pudéssemos ter os 
recursos do FNO, os recursos do Pronaf, o programa 
ABC, agricultura de baixo carbono, mais atrativos.

Se conquistarmos isso, estaremos dando solidez 
ao setor produtivo nacional, especialmente a quem 
trabalha a agropecuária brasileira. 

É esse o apelo que faço da tribuna do Senado. 
Estou certo de que conto com o apoio dos meus cole-
gas para que o Plano Safra 2012/2013 seja também 
bastante diferente do que foi o do ano passado no 
que diz respeito à taxa de juros cobrada tanto no FNO 
como no Plano Safra.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Jorge Viana, de fato V. Exª faz a refe-
rência adequada, porque nos níveis em que estavam 
sendo praticadas as taxas de juros, mesmo as taxas 
favorecidas do Pronaf, por exemplo, elas tinham rela-
ção com o índice de inflação e a taxa Selic.

Com a queda da Selic e mais agora essa decisão, 
por desejo da Presidente, por convocação que ela fez 
aos bancos oficiais e aos bancos privados, mais um 
motivo para que o agricultor que sofre com a enchen-
te na sua região, com a seca na região Sul e no meu 
Estado, que essas taxas sejam...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – No Nor-
deste, hoje, a maior seca.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – No Nordeste também, na Bahia do Senador 
Walter Pinheiro, que está sofrendo, que todas as ta-
xas sejam reduzidas substancialmente para dar a eles 
condições de produtividade. 

Cumprimento e endosso inteiramente a manifes-
tação de V. Exª a respeito do assunto.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Como orador inscrito para uma comunicação de 
liderança, o Senador Paulo Davim, do Partido Verde. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora 
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ontem, 
eu, a Senadora Vanessa Grazziotin e a Senadora Lídice 
da Mata, que fazemos parte da CPI de tráfico de seres 
humanos – a CPI de Tráfico Nacional e Internacional 
de Pessoas no Brasil –, estivemos na cidade do Rio 
de Janeiro, na Superintendência da Polícia Federal, 
para ouvir alguns depoimentos de pessoas implicadas 
nesse tipo de crime. 

É um crime que passa despercebido aos olhos 
da sociedade e das autoridades, até porque, somen-
te no ano 2000, a Convenção da ONU contra o Crime 
Organizado Transnacional adotou o que foi discutido 
em Palermo, na Itália. E, no Brasil, essa nova defini-
ção, ou essa primeira definição, chegou no ano de 
2004, por meio do então Presidente Lula, que intro-
duziu essa definição internacional e aceita de tráfico 
de seres humanos. 

Diz a definição: 

O tráfico de pessoas é caracterizado pelo 
‘recrutamento, transporte, transferência, abri-
go ou recebimento de pessoas, por meio de 
ameaça ou uso da força ou outras formas de 
coerção, de rapto, de fraude, de engano, do 
abuso de poder ou de uma posição de vulne-
rabilidade ou de dar ou receber pagamentos 
ou benefícios para obter o consentimento para 
uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, 
para o propósito de exploração’.

Então, essa foi a definição internacional, discu-
tida em Palermo e assimilada pela Organização das 
Nações Unidas.

O propósito da exploração, também difundido 
pela convenção, envolve a exploração da prostituição 
ou outras formas de exploração sexual, trabalhos ou 
serviços forçados, escravidão ou práticas análogas 
à escravidão, servidão ou remoção de órgãos, que é 
também um dos objetivos do tráfico de seres humanos, 
ou seja, a comercialização de órgãos. 

Segundo as estimativas da comunidade interna-
cional, Sr. Presidente, o tráfico de pessoas é a tercei-é a tercei-
ra atividade ilegal mais lucrativa do mundo. Há quem 
diga que esse comércio ultrapassa a casa dos US$30 
bilhões. E estima-se também que mais de 2,5 milhões 
de pessoas sejam vítimas de tráfico de seres humanos 
em todo o mundo, por ano. 
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O relatório de tráfico de pessoas do Departamen-
to dos Estados Unidos da América informa que entre 
adultos e crianças, trabalhos escravos, forçados ou a 
prostituição forçada gira em torno de 12,3 milhões; pro-
cessos criminais contra traficantes, aproximadamente 
quatro mil; processos criminais contra trabalhos força-
dos, 335; vítimas identificadas, 49.100; proporção de 
coordenação por vítimas identificadas, 8,5; países que 
ainda não sentenciaram um só traficante de pessoas, 
62; países sem leis, políticas e regulamentações para 
prevenir deportação de vítimas, 104; e estabeleceu 
uma incidência de tráfico de seres humanos em 1,8 
para mil habitantes. São dados alarmantes.

Aqui mesmo no Brasil, segundo dados do Minis-
tério da Justiça, há uma estimativa de cerca de 60 mil 
brasileiros levados do País à força, sob ameaça ou 
enganados quanto à verdadeira razão do deslocamen-
to. Jovens entre 15 a 25 anos são o principal alvo de 
aliciadores e as mulheres são 60% das vítimas desse 
tipo de crime.

Ontem, no Rio de Janeiro, a CPI do Tráfico de 
Seres Humanos esteve reunida na Superintendência 
da Polícia Federal; fizemos as oitivas com implicados. 
Sai, de mais uma viagem da CPI, convencido de que 
o Governo brasileiro precisa tomar providências de 
imediato. A nossa CPI está do meio para o fim, mais 
alguns dias ou meses, concluiremos e apresentaremos 
o nosso relatório. 

(Interrupção do som.)

Já vou encerrar.
Tenho absoluta certeza, estou convencido de 

que contribuiremos para minimizar esse problema que 
aflige o mundo inteiro. A comunidade internacional se 
preocupa com o crescimento desse crime no mundo.

Portanto, mais uma diligencia da CPI, teremos 
outras. Dia 28 deste mês estaremos em Natal, que faz 
parte de uma das rotas. 

No Brasil, Sr. Presidente, existem 241 rotas do 
tráfico de seres humanos – no Brasil! –, e a gente 
precisa desbaratar essa quadrilha e desfazer essas 
rotas desse crime tão sórdido, tão desumano, e que 
passa despercebido aos olhos da sociedade e das 
autoridades.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, a 
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, temos a Senadora Ana 
Amélia, em permuta com a Senadora Angela Portela.

Com a palavra a eminente Senadora do nosso Rio 
Grande do Sul, Ana Amélia, pelo tempo regulamentar.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Casildo Maldaner, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, eu quero trazer a este Ple-
nário uma reivindicação que recebi na sexta-feira, na 
cidade de Uruguaiana, ali do lado da Argentina, com a 
cidade de Libres, no vizinho país. Lá encontrei repre-
sentantes da Associação Nacional dos Auxiliares Adu-
aneiros da Receita Federal que pedem a reintegração 
de ex-servidores da Receita Federal que trabalhavam 
na fronteira daquela região, na cidade de Uruguaiana, 
Barra do Quaraí, Quaraí e São Borja – até conhecida 
muito como a cidade dos presidentes – entre os anos 
de 1972 e 1993. O grupo estava acompanhado dos ve-
readores de Uruguaiana, Ronnie Mello e Mauro Brum, 
do meu partido, e também do deputado estadual da 
região, na Assembleia Legislativa do meu Estado, De-
putado Frederico Antunes.

No Rio Grande do Sul, mais de 250 funcionários 
e servidores fizeram concurso público, passaram por 
treinamento na Escola Superior de Administração Fe-
deral, a Esaf, trabalharam com contratos temporários 
e foram depois desligados da Receita. Todos exerciam 
funções de auxiliares na aduana, trabalhando na vis-
toria de bagagens, na repressão ao contrabando e no 
controle de carga, serviço hoje fundamental e deficitá-
rio, pelo que ouço de todos os agentes que trabalham 
naquela região.

Esse grupo é apenas uma parte dos cerca de 
dois mil ex– servidores da Receita Federal que se 
espalham pelos Estados do Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e outros Estados.

Essa categoria acredita que, se recontratados, 
podem contribuir para a melhoria do serviço adua-
neiro, pois a Receita hoje tem um acúmulo de serviço 
nas fronteiras, mas faltam funcionários, e esse grupo 
de servidores estaria pronto para assumir as funções.

Eles pedem a reintegração pela Lei da Anistia 
nº 10.559, de 2002, ou alguma medida que o gover-
no possa adotar para resolver, diante da relevância, 
em vista dos problemas de fronteira e aduanas que o 
Brasil vive atualmente.

Acredito que o Governo Federal deveria dar aten-
ção a esse caso, pois estamos falando de servidores 
concursados e já treinados para essa função, o que 
seria uma solução imediata para as fronteiras que têm 
problemas com a ocorrência contínua de contraven-
ções, deixando nosso País muito vulnerável nessas 
regiões, Sr. Presidente.
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Como fez V. Exª, Sr. Presidente, e os oradores 
que me antecederam hoje na tribuna, também queria 
reafirmar a importância que a 15ª Marcha dos Prefei-
tos Municipais em Brasília representa para o processo 
federativo brasileiro.

Queria também cumprimentar a Presidenta Dil-
ma Rousseff por estar prestigiando, pela segunda vez, 
desde que assumiu a Presidência da República, a 
abertura desse grande evento, comandado pelo líder 
municipalista Paulo Ziulkoski. O presidente da Confede-
ração Nacional dos Municípios defendeu a distribuição 
igualitária das receitas do petróleo. E a Presidente foi 
muito clara, dizendo que é preciso pensar essa distri-
buição daqui para frente, e não daqui para trás. Isso 
em função do que dizem e rezam os contratos.

O presidente Paulo Ziulkoski voltou a dizer que 
o Brasil precisa fazer um enfrentamento federativo: 
“Nossa Federação está incompleta, ainda tem que ser 
construída. Precisamos ter um novo pacto”. O presi-
dente Ziulkoski afirmou que cabe aos prefeitos sanar 
a dívida social que o País tem com sua população. 
Essa dívida social cabe, basicamente, aos prefeitos: 
75% das metas do milênio, para serem cumpridas, de-
pendem das prefeituras. Apesar disso, os Municípios 
estão estrangulados financeiramente, porque houve, é 
claro, restos a pagar que não foram pagos; criação do 
piso salarial, especialmente para professores; Emen-
da 29, que destina recursos à saúde; distribuição dos 
royalties do petróleo; e a política dos resíduos sólidos. 
Ou seja, há uma pressão muito grande sobre os admi-
nistradores municipais, que têm também que respeitar 
uma lei muito boa, que é a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e têm o controle também do Ministério Público 
na gestão pública.

Mas é preciso que se rediscuta a Federação. E 
hoje foi feita a leitura, pelo presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos, de que V. Exª faz parte, Sena-
dor Casildo Maldaner, de um requerimento de minha 
autoria para que a Comissão de Assuntos Econômicos 
discuta a questão federativa sob a ótica municipalista. 
Porque o que estou percebendo hoje é que a comissão 
especial – nomeada, aliás, com muito senso de opor-
tunidade, pelo Presidente José Sarney – comandada 
pelo presidente, ex-ministro, Nelson Jobim está volta-
da para o viés do aspecto dos Estados com a União, 
mas é preciso ter também um olhar mais atento sobre 
as necessidades dos Municípios. Este ano teremos 
eleições municipais e este é relevante. Aliás, voltarei 
a falar sobre ele durante esta semana. 

Mas, quero agora, Senador Casildo Maldaner, 
voltar ao Senador Jorge Viana, que falou sobre as ini-
ciativas fortes e vigorosas da Presidente Dilma Rous-
seff em relação não só à questão das taxas de juros, 

que ela teve uma posição muito firme que fez os ban-
cos estatais, Caixa e Banco do Brasil, reduzirem as 
taxas de juros. Em seguida, um enfrentamento com os 
bancos privados, que também aquiesceram ao pedi-
do da Presidenta diante desse cenário de incertezas 
no mundo, particularmente pela economia da China, 
que parece com graves problemas que terão reflexos 
aqui no nosso País. 

Eu, portanto, também encareço à Presidente de 
que, no caso do crédito rural, ela tenha o mesmo olhar 
e a mesma disposição. 

E pediria à Presidente, que foi tão enérgica em 
relação a esses temas todos de grande envergadura 
social, que a Presidente Dilma Rousseff olhe, como 
eu pedi ontem, para a questão das concessionárias 
de telefonia para as regiões que não estão tendo co-
bertura de telefonia móvel ou de Internet em regiões 
próximas de Porto Alegre ou no seu Estado de Santa 
Catarina que tem alguns vazios que eles precisam. 

E também que a Presidenta Dilma Rousseff de-
finitivamente use a sua força de decisão para pedir e 
dar um ponto final ao caso Aerus Varig, para uma so-
lução final a esses aposentados. 

Eu estou com o meu e-mail com muitas mensa-
gens de pessoas desesperadas, angustiadas, por não 
ver à frente uma solução definitiva para os seus proble-
mas. A recuperação de um direito líquido e certo que 
têm, porque contribuíram com o Fundo de Previdência 
da Varig, havia uma Secretária Nacional de Aposen-
tadoria Complementar do Ministério da Previdência e 
essa autoridade deveria ter fiscalizado o funcionamento 
deste fundo de pensão, o que não aconteceu. 

Portanto, o Estado falhou e se o Estado falhou 
agora é preciso que o próprio Estado, na pessoa da sua 
maior autoridade, sensível e atenta Presidenta Dilma 
Rousseff, que ela tome as rédeas desse processo e 
mande resolver o problema do Aerus Varig, sob pena 
de vermos mais vítimas desse processo morrerem 
sem terem os seus direitos resgatados e restituídos, 
Senador Casildo Maldaner. E todos nós sabemos que 
a Varig, se ainda existisse, teria 85 anos de uma bonita 
história da aviação, que foi um modelo para a aviação 
comercial do mundo, o serviço que a Varig prestava. 

Lamentavelmente, não cabe aqui discutir o que 
aconteceu com o destino trágico dessa companhia 
que faliu, mas também não podemos aceitar que não 
se encontre uma solução para o problema da Varig, e 
claro que depende ainda de uma solução do Supremo 
Tribunal Federal em relação às defasagens tarifárias.

E o mesmo apelo que faço à Presidenta Dilma 
Rousseff – estou encerrando – eu gostaria de fazer à 
Ministra Carmem Lúcia, que está com esse assunto 
na mão, para que ela também passasse a dormir – 
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porque ela disse que perde o sono por conta não só 
do caso das reservas indígenas no sul da Bahia, mas 
também pelo caso Aerus Varig.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Receba os cumprimentos da Mesa, Se-
nadora Ana Amélia, pelos temas, todos eles com uma 
demanda muito importante no Brasil inteiro.

Na sequência, vamos agora conceder a palavra, 
como líder, ao eminente Senador Acir Gurgacz, em 
permuta com o Senador Eduardo Lopes, aliás, o Se-
nador Acir Gurgacz vai falar pela Liderança do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, inicialmente, agradeço ao Senador 
Eduardo Lopes por ter cedido o espaço para que eu 
pudesse fazer minha comunicação agora, pois eu tenho 
a Audiência Pública dos Soldados da Borracha, que 
está acontecendo agora na Câmara dos Deputados.

Ontem, em Campo Grande, houve uma reunião 
dos pecuaristas brasileiros que discutiram a concen-
tração dos frigoríficos no Brasil, concentração esta que 
está causando um problema e poderá causar um pro-
blema ainda maior com relação ao preço dos animais 
vivos para abate nos frigoríficos. E produziram lá a Car-
ta de Campo Grande. Participaram, representando a 
Comissão de Agricultura, o Senador Moka, o Senador 
Delcídio do Amaral, o Deputado Giovanni Queiroz, do 
PDT, assim como diversos pecuaristas de todo o País, 
inclusive os nossos pecuaristas de Rondônia.

A Carta de Campo Grande, que passo a ler, diz 
o seguinte:

Nós, pecuaristas, e demais integrantes da 
cadeia produtiva da pecuária de todo o País, 
reunidos nesta data na sede da ACRISSUL – 
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE MATO 
GROSSO DO SUL, em Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul,vimos nesta oportunidade aler-
tar a Nação e suas instâncias representativas 
quantos às lastimáveis práticas hoje utilizadas 
por algumas empresas do setor frigorífico.

É sabido que o Governo Federal, através 
do BNDES, adotou política de capitalização 
dessas empresas, viabilizando seu crescimento 
e forte inserção em mercados estrangeiros. No 
Brasil, a expansão dessas empresas se deu 
de forma vertiginosa e surpreendente.

Com tais recursos fizeram arrendamento 
de várias plantas frigoríficas, constituíram direta 
ou indiretamente confinamentos de centenas 
de milhares deanimais, passaram a interferir, 
pela ação monopolista, no mercado do atacado 
do boi e da vaca gorda e, por decorrência, em 

todo tipo de gado magro, regulando preços de 
compra desses insumos.

Tal prática, nefasta ao setor já tão sofri-
do, é profundamente prejudicial às economias 
regionais e tem se tornado motivo de nossa 
extrema preocupação, na medida em que in-
terfere na prática do livre mercado, que sem-
pre deveria ser regulado pela oferta e procura.

A concentração, alavancada com recur-
sos públicos, afeta a rentabilidade do negó-
cio pecuário e, consequentemente, dificulta 
a sustentabilidade do setor, baseada no tripé: 
ambientatmente correta, socialmente justa e 
economicamente viável. O controle de mercado 
é patente quando os preços entre as indústrias 
se alinham, desconsiderando a logística em um 
País de dimensões continentais como o Brasil.

Pior, por consequência, afetará, sem dúvi-
da, o preço da carne no varejo, com majoração 
de preços para o consumidor final.

As práticas constatadas até o momento, 
com artifícios contratuais e/ou contábeis, com 
fechamento de plantas existentes, vêm clara-
mente afetando as economias do interior dos 
estados produtores de carne, provocando de-
semprego, em claro conflito com as políticas 
públicas do Governo Federal.

Assim, nós que respondemos pela pro-
dução de alimentos de todo o Brasil, vimos 
requerer:

1) que as Comissões de Agricultura e Pe-
cuária da Câmara Federal e do Senado atuem 
com a máxima urgência a fim de impedir que 
tais transações continuem;

2) que o Cade examine os procedimen-
tos de aquisição das indústrias frigoríficas em 
pauta, em âmbito nacional, além da interfe-
rência e desdobramentos dessas aquisições 
em âmbito regional, onde claramente se nota 
o abuso de poder econômico, utilizando-se, 
como já foi dito, de dinheiro público;

3) que o BNDES também promova a de-
mocratização dos seusrecursos para atender 
às médias e pequenas empresas do setor;

4) que os governos estaduais promovam 
ações imediatas com vistas ao fortalecimento 
de tais empresas de menor porte;

5) que o Governo Federal não crie im-que o Governo Federal não crie im-ue o Governo Federal não crie im-
posto sobre exportação de bovinos vivos, por 
ser esta uma alternativa de comercialização 
e de equilíbrio de preços;

6) que o Ministério Público Federal exami-
ne a responsabilidade por sucessão de nature-
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za tributária e trabalhista dos estabelecimentos 
que estão sendo comprados ou arrendados.

Independentemente das ações aqui re-
queridas, nos comprometemos com a criação 
de um Conselho Nacional de Pecuária de Cor-
te, para encaminhar as questões da cadeia da 
carne nas instâncias políticas, administrativas 
e institucionais pertinentes.

Campo Grande-MS, 14 de maio de 2012.
Entidades participantes: Acrissul – Asso-

ciação de Criadores de Mato Grosso do Sul; 
Acrimat – Associação dos Criadores de Mato 
Grosso; UDR – União Democrática Ruralista; 
SRB – Sociedade Rural Brasileira; ABCZ – 
Associação Brasileira de Criadores de Zebu; 
ANPBC – Associação Nacional dos Produto-
res de Bovinos de Corte; ASFAX – Associação 
dos Fazendeiros do Alto Xingu; APR – MT –, 
Associação dos Produtores Rurais do Mato 
Grosso; ABEG – Associação Brasileira dos 
Exportadores de Gado.

Essa é a Carta de Campo Grande, Sr. Presidente.
Hoje pela manhã, junto com o Senador Moka, es-

tivemos no Cade para entregar esta carta e pedir que 
o Cade interfira e faça um levantamento minucioso do 
que está acontecendo com os frigoríficos brasileiros.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, mais uma vez, Sr. Presidente.
Muito obrigado ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Igualmente, Senador Acir, receba os 
cumprimentos pela preocupação que externa para 
que se evite a concentração, no caso, da alimentação 
de carne bovina no Brasil. Isso é importante, sem dú-
vida alguma.

Na sequência, temos aqui a inscrição, para uma 
comunicação inadiável, do Senador Eduardo Lopes, 
pelo PRB do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sim, Sr. Presidente. Obrigado.

Cumprimento todos que acompanham esta ses-
são.

Já em outras oportunidades, destaquei aqui a co-
ragem da nossa Presidenta em tomar algumas atitudes. 
Da última vez que falei sobre isso, citei a questão dos 
juros, a questão da mudança nas regras da poupança.

E hoje a nossa Presidenta deu, mais uma vez, 
provas não só da sua coragem, mas também do res-
peito que ela tem para com aquilo que possamos dizer, 
e, certamente, o Estado do Rio de Janeiro se alegra 
com o que a Presidenta hoje fez.

Na XV Marcha dos Prefeitos, que aconteceu hoje, 
em Brasília, ela foi aplaudida muitas vezes pelos pre-
feitos em boa parte do seu pronunciamento. Porém, 
no final do seu pronunciamento, ela foi vaiada. Por que 
ela foi vaiada? Porque perguntaram, em meio à plateia, 
sobre a questão dos royalties. Ao final do discurso, 
alguns prefeitos pediram que ela comentasse sobre a 
distribuição dos royalties do petróleo. E ela respon-
deu: “Petróleo? Vocês não vão gostar do que eu vou 
dizer. Não acreditem que vocês conseguirão resolver a 
distribuição de hoje para trás. Lutem pela distribuição 
de hoje para frente”. Nesse momento, a Presidenta foi 
vaiada pelos prefeitos que ali estavam.

O Ministro Crivella, nosso Ministro Senador Mar-
celo Crivella, imediatamente após me ligou, falando 
sobre esse fato. Assim como foi na reunião dos Líde-
res, há dois meses, a Presidenta comentou que neste 
País se respeitam contratos, e o Ministro Crivella, na 
ocasião, disse: “Presidenta, inclusive dos royalties?” 
Ela disse: “Sim, Sr. Crivella, inclusive dos royalties”. 
E hoje ela foi vaiada após dizer para não acreditarem 
que conseguirão resolver de hoje para trás. Depois da 
vaia, novamente, o Ministro Crivella, no meio da plateia, 
falou a mesma coisa: “Presidenta, aí está, a senhora 
respeitando os contratos já assinados”.

Esse ponto, para nós do Estado do Rio de Ja-
neiro, era pacífico. O Rio de Janeiro jamais aceitaria 
sentar para discutir a respeito dos contratos já licitados. 
Podemos discutir, sim, o futuro. Inclusive, na semana 
passada, tivemos uma reunião da Bancada do Rio de 
Janeiro com o relator, o Zarattini, e teremos, na próxi-
ma semana, uma nova reunião. A Bancada do Rio de 
Janeiro, nessa reunião, por unanimidade, já aprovou 
algumas ações e também algumas propostas que se-
rão levadas lá à comissão paritária. 

Então, quero parabenizar a nossa Presidenta 
pela sua coragem, porque é uma decisão que não 
leva em conta questões políticas, não leva em conta 
a acomodação política. Ela está apenas defendendo 
aquilo que está na Constituição, que é um ato jurídico 
perfeito. E, como já havia declarado aqui, certamen-
te, se isso acontecesse, o Rio de Janeiro, a Bancada 
do Rio de Janeiro buscaria a solução dessa causa no 
Supremo Tribunal. Mas a Presidenta já afirmou hoje, 
então, que os contratos já licitados não serão mexidos, 
não serão alterados.

Parabéns à nossa Presidenta!
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, temos inscrito o eminen-
te Senador Cristovam Buarque. O brilhante professor 
Cristovam Buarque, representante do Distrito Federal, 
vai nos brindar com aula.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
vou aqui fazer coro com todos aqueles que elogiam o 
lançamento do programa Brasil Carinhoso. Todos nós 
que assistimos à apresentação da Presidenta, todos 
que ontem fomos, como eu fui, assistir ao lançamen-
to do programa temos que reconhecer que esse é um 
salto positivo, que esse é um salto de generosidade 
que o Brasil esperou séculos para fazer.

Mas devo dizer que nem tudo que é bom é sufi-
ciente. E o programa lançado ainda não é suficiente, 
longe está. Pode-se até dizer que a própria Presidenta, 
durante o seu discurso, disse que isso ainda é pouco. 
Eu quero ir nessa linha que ela própria abriu à mar-
gem: é pouco e precisa ser mais.

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que não 
basta o carinho às crianças, embora eu ache que seja 
o mais importante. Aqui está o Senador Paulo Paim, 
que certamente gostaria de ver também mais carinho 
com os aposentados. Eu, pessoalmente, gostaria de 
ver mais carinho com os professores. E não dá para 
jogar todo o custo do salário dos professores sobre 
os ombros dos prefeitos, como não dá o Fundeb atual 
para elevar o salário dos professores como deveria.

Então, inicialmente, elogiando que tenha havido 
esse programa, esse salto, fica aqui o registro de que 
precisamos de outros carinhos, inclusive um carinho 
muito especial: se o Brasil quer ser carinhoso, há 14 
milhões de adultos analfabetos neste País e que ainda 
não têm um programa avançado, radical de erradica-
ção do analfabetismo.

Senador, é preciso ser carinhoso também com 
esses 14 milhões de analfabetos, com os muitos mi-
lhões de aposentados, com os dois milhões de profes-
sores da rede pública. A Presidente ainda tem tempo 
de fazer esses gestos carinhosos.

Quero lembrar também que temos, às vezes, sido 
mais do que carinhosos – e não vamos usar nenhuma 
palavra para mostrar o além do carinho – com alguns 
setores, com os incentivos que são dados à indústria 
no Brasil, os incentivos que são dados na desoneração 
da folha de pagamento para beneficiar empresários. 
As MPs nºs 563 e 564, que estão associadas ao Pla-
no Brasil Maior, devem canalizar R$65 bilhões para 
o setor produtivo. Ou seja, quando a gente compara 
esses carinhos ao setor produtivo com os carinhos ao 
setor social, percebemos que o setor produtivo ainda 
está sendo mais bem aquinhoado de carinho por par-
te dos governos.

Ao mesmo tempo em que quero elogiar o lan-
çamento do programa, quero chamar a atenção para 
o que vem depois de carinhos feitos e maiores com 

outros setores que talvez precisem de muito menos. 
Mas, além disso, quero falar da insuficiência pela ne-
cessidade, possibilidade e exemplos que temos de um 
sistema que vá além do carinho e transforme este País.

Nós temos hoje 13 milhões de bolsas família sen-
do distribuídas. Eu estava pensando aqui: se pegás-
semos de 2004 para cá... Nem tanto de 2001, quando 
realmente começou no governo Fernando Henrique, 
nem indo lá atrás, quando começou em 1995, aqui, no 
Distrito Federal e, quase simultaneamente, em Cam-
pinas, porque foram programas muito pequenos. Se 
considerarmos mesmo de 2004 para cá e se consi-
derarmos que a idade média das crianças, em 2004, 
que recebiam a bolsa família fosse de 12 anos, essas 
crianças hoje estariam com 19 anos, ou seja, já são 
pais que recebem a bolsa família, porque a bolsa fa-
mília não abriu a porta para que elas pudessem viver 
sem a bolsa família.

Um dia, quando contarem a história do progra-
ma Bolsa Família, vão reconhecer que é uma elevada 
generosidade. Tudo começou com o Senador Suplicy 
com a ideia da renda mínima, que reconheço, quando 
coloco no meu livro, que criou a Bolsa Escola. A renda 
mínima foi uma inspiração, e depois veio a Bolsa Es-
cola. Posteriormente, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso expandiu a Bolsa Escola; em 1997, o Méxi-
co começou a Bolsa Escola; e o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso decidiu expandi-la em 2001, no seu 
segundo mandato.

Há pouco, tomei conhecimento de um documento 
publicado pelo Banco Mundial, que tem um mapa in-
dicando por onde se espalharam a Bolsa Família e a 
Bolsa Escola. Em 1995, só havia dois pontinhos: Cam-
pinas e Brasília. Em 1997, três países: Brasil, México 
e Bangladesh. Em 2008 – e não atualizaram mais –, 
já havia México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Colômbia, Nicarágua, Honduras, Jamaica, 
República Dominicana, Equador, Peru, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Argentina, Nigéria, Burkina Faso, Quênia, 
Iêmen, Paquistão, Turquia, Índia, Camboja, Filipinas, 
Indonésia. Trata-se de um programa que começou pe-
queno no Distrito Federal, quase simultaneamente em 
Campinas, e que foi se espalhando ao longo do tempo.

No entanto, o mundo e cada país só devem real-
mente comemorar quando o número de pessoas que 
precisam da bolsa escola, da bolsa família diminuir, e 
não quando aumentar. Quando aumenta, Senador, é 
prova de generosidade, mas, quando diminui, é prova 
de justiça. O aumento no número de bolsas família é 
uma questão de generosidade; a redução daqueles 
que necessitam desse programa, aí sim, é uma ques-
tão de justiça.
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É ótimo termos governos generosos, como é a 
ideia da renda mínima, que o senhor iniciou, e do Bolsa 
Escola, que eu, inspirado em parte pelo senhor, apenas 
coloquei a ideia da vinculação com a educação, e isso 
foi se espalhando. Mas nós precisamos dar um salto 
para transformar um programa generoso em um pro-
grama justo. Para isso, é preciso uma visão sistêmica.

Além da renda mínima, a que obviamente nin-
guém pode se opor, esses programas de transferên-
cias condicionadas de renda, que são uma vertente da 
renda mínima, sem querer dizer qual é qual – como o 
homem de Neanderthal e o homo sapiens, sem dizer 
qual é o melhor –, só podem funcionar quando houver 
outros programas. E aqui, sob o nome inclusive de um 
keynesianismo produtivo e social, esse é o nome que 
a gente vem dando a essa filosofia de transferir renda 
do Estado para os pobres, para que eles produzam 
o que precisam, tal qual cuidar bem das crianças, tal 
qual mandar as crianças para a escola, tal qual pintar 
a casa onde moram, tal qual plantar árvores, tal qual 
aprender a ler, como aqui, no meu governo, a gente 
pagava ao analfabeto para que ele aprendesse a ler, 
comprando a primeira carta que ele escrevesse, Se-
nador Mozarildo – e é uma ideia que a Maçonaria tem 
apoiado –, nós precisamos de um sistema maior do 
que o Programa Brasil Carinhoso.

Por exemplo: se a gente pegasse, ao lado do 
Programa Bolsa Família, ou Bolsa Escola, e colocás-
semos um programa para pagar à criança que pas-
sasse de ano, mas não dando dinheiro, depositando 
para que ela só recebesse se terminasse o segundo 
grau, como fizemos aqui; se nós criássemos o salá-
rio pré-escola, que defendo há muitos anos e que é 
o que a Presidenta ontem lançou com o nome muito 
simpático de Brasil Carinhoso... Na verdade, no meu 
governo não era salário pré-escola, no meu governo 
era Cesta Pré-Escola, porque, Senador Mozarildo, a 
ideia de pagar para que a criança estude não precisa 
de fiscalização. Se a criança está em aula, mesmo que 
o pai gaste o dinheiro, valeu a pena. Já com a criança 
de menos de seis anos não basta, porque, se o pai 
gastar o dinheiro, a criança não come.

Então, o que nós fazíamos? Distribuíamos comi-
da e brinquedos pedagógicos. Bicho só precisa comer, 
mas criança precisa de comida e de brinquedo que 
desenvolva o seu potencial intelectual, como, aliás, o 
Ministro Mercadante, ontem, falou no lançamento do 
programa, no Palácio do Planalto.

Só que eu evoluí e, na última versão do meu li-
vro, em que criei essa ideia da Cesta Pré-Escola, que 
criei no meu governo, eu avancei para o salário pré-
-escola. E sabe por que, Senador? Porque se a gente 
paga a uma mãe, e não ao pai, dificilmente ela “torra”, 

como se diz, esse dinheiro. Ela não vai gastar antes de 
dar a comida. Mas, mesmo que algumas façam isso, 
é menos ruim esse desperdício de dinheiro do que a 
corrupção que termina acontecendo quando o governo 
compra comida para distribuir em espécie, em material. 
Então, evoluí para a ideia do salário pré-escola, que a 
Presidenta ontem lançou.

A contratação de professores e o aumento sala-
rial custariam 0,4% da receita, gente; 0,1% do PIB. A 
contratação de professores lá adiante custaria R$16 
bilhões, 0,4%; formação de professores, 0,01% do PIB. 
No último ano desse programa, custaria 0,02%. Con-
tratação de servidores, construção e equipamento de 
escola, implantação de horário integral, promoção da 
leitura, tudo isso custaria 4,5% do PIB, depois de im-
plantado. Aí, sim, podemos dizer que, além de simples 
carinho, nós estamos, de fato, fazendo um gesto de 
amor muito mais profundo para as nossas crianças e 
para o futuro do nosso Brasil.

Eu vim aqui, por um lado, para dizer do meu apoio, 
da minha satisfação de assistir ontem ao lançamento 
do programa pela Presidenta Dilma – o Senador Su-
plicy também estava lá, eu o vi -, mas também cobrar 
avanços. Não basta passar a mão no rosto; é preciso 
beijar com carinho as crianças, e isso exige mais do 
que R$70,00 por mês por pessoa. Isso exige um pro-
grama que permita abrir a porta para que as crianças 
e as famílias dessas crianças, quando adultas, não 
precisem mais de bolsa escola nem de outra transfe-
rência de renda. Podemos ter a renda mínima, porque 
ela vai além do social, é uma questão de justiça maior. 
Disso nós precisamos.

Elogio sem cobrar é elogio que não faz avançar. 
Para que haja avanço é preciso o elogio sugerindo 
mais coisas. Não estou criticando, mas sugerindo sal-
tos adiante.

Eu creio que o Governo brasileiro, desde Fernan-
do Henrique, tem avançado na generosidade, mas não 
tem dado saltos na justiça. É preciso cobrar, portanto, 
que além do salto na generosidade, que já é algo, a 
gente salte na justiça. Na justiça de não ser necessá-
rio mais bolsas; na justiça de um País em que todos 
terão condições de exercer o seu próprio destino com 
o seu próprio trabalho, com o seu próprio potencial, 
adquirido graças às rendas, graças às transferências, 
mas, sobretudo, graças à educação que isso propiciaria.

Era isso, Senador, mas não posso sair da tribuna 
sem passar a palavra ao Senador Suplicy, de quem fiz 
questão de citar, no início, como inspirador, lá longe, 
como ancestral, ao defender a renda mínima.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Cristovam Buarque, eu quero dizer que 
fiquei especialmente contente quando o vi. Eu estava 
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do lado direito, V. Exª à esquerda do palco, e notei 
que era muito importante o seu testemunho, a sua 
presença ali quando a Presidenta Dilma Rousseff e 
seus Ministros Tereza Campello, Aloizio Mercadante 
e Alexandre Padilha lançavam e explicavam os pas-
sos do Brasil Carinhoso. Tal como V. Exª, eu também 
teria mais sugestões para que pudéssemos caminhar 
além, mas percebi – e V. Exª aqui reconhece – que a 
Presidenta Dilma caminha na direção daquilo que V. 
Exª, muitas vezes, aqui, tem pregado, isto é, a impor-
tância de se assegurar a plena alfabetização do povo 
brasileiro, a começar das crianças que, agora, até seis 
anos, terão toda atenção, uma vez que, junto com o 
Bolsa Família, com, pelo menos, R$70,00 per capita 
em cada família beneficiária do Bolsa Família, há um 
esforço enorme para que, em todo o Brasil, haja devi-
damente instaladas as creches e outros instrumentos 
que ali vão na direção do que V. Exª tem pregado. É 
fato, lembro-me perfeitamente, era por volta de agos-
to, setembro, quando V. Exª, candidato ao Governo do 
Distrito Federal, disse-me: “Eduardo, você não quer 
participar aqui dos comícios?” E fui então participar. V. 
Exª então disse: “Quero lançar a proposta da garantia 
de uma renda mínima e vou relacioná-la à educação”. 
E V. Exª o cumpriu, já na primeira semana no Para-
noá, em 1995. Ao tempo em que V. Exª fazia justiça, 
José Roberto Magalhães Teixeira também lançava, em 
Campinas, um projeto de natureza semelhante. Já em 
97, estava o primeiro projeto pelo qual o Governo Fe-
deral, apoiado por todos os partidos aqui, financiaria 
os Municípios, começando pelos de menor renda per 
capita que viessem a caminhar na mesma direção. Até 
que, em 2001, foi para todos e daí transformado, em 
2003, no que hoje é o Bolsa Família. Pois quero até 
convidá-lo, Senador Cristovam Buarque,, para o XIV 
Congresso Internacional da BIEN – Basic Income Ear-
th Network, a ser realizado em setembro próximo, de 
12 a 14, em Munique. A Ministra Tereza Campello foi 
convidada para, inclusive, fazer o balanço da evolução 
das transferências de renda e da eventual perspectiva 
de podermos, um dia, instituir a renda básica de cida-
dania como um direito universal de todos os brasileiros 
e brasileiras. Parabéns, Senador Cristovam Buarque, 
porque o Brasil Carinhoso tem muito a ver com a sua 
pregação de há muitos anos. Sou testemunha de todo 
o seu empenho e temos aqui procurado casar o direito 
de todos a participarem da riqueza da Nação, através 
de uma renda básica, com o direito universal à boa 
qualidade de educação. Parabéns.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador.

Presidente, se fosse possível, eu queria mais um 
minuto para levar adiante uma reflexão sobre o que 
falou o Senador Suplicy.

No meu livro, em que coloco a ideia da Bolsa Es-
cola – não chamava Bolsa Escola, chamava-se Renda 
Mínima Vinculada à Educação –, lá está escrito, como 
o senhor sabe, o meu respeito ao surgimento da ideia 
através do já Senador Suplicy. Então, é um filho dis-
so; a única diferença é que um fica mais na renda e o 
outro fica na educação, mas é um filho. Então, está ali.

Já está aceito o convite. Por duas vezes o senhor 
me convida, e eu não pude ir, mas a esse eu não que-
ro faltar, porque acho que está na hora de fazer esse 
grande balanço dos programas de transferência de 
renda, condicionados ou não, e o futuro disso.

Eu concluo dizendo que, um dia desses, eu estive, 
Senador Mozarildo, em um debate no exterior sobre 
Bolsa Família, e todos falavam do Presidente Lula e do 
Programa Bolsa Família. É claro que a gente tem que 
reconhecer que Lula saiu de quatro milhões para doze, 
mas eu liguei para o Fernando Henrique e disse: “Pre-
sidente, por que o Suplicy, o senhor e eu perdemos a 
paternidade e todo mundo só vê esse programa como 
sendo do Governo Lula?” Eu acho que a resposta dele 
não satisfez, ele acha que é a publicidade. Eu acho 
que não; eu acho que é porque o Presidente Fernan-
do Henrique demorou demais a começar. Eu levei a 
proposta a ele, na transição, em outubro de 1994, e, 
entregando-lhe o livro, disse: “Eu vou começar isso no 
meu governo”. Eles não quiseram. Levei a Paulo Re-
nato – há umas cartas em que eu indicava –, e ainda 
não quiseram. Só decidiram fazer depois que o México 
fez. Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, come-
çou a elogiar; começou a sair em matérias; e, depois 
que saiu uma matéria na Times sobre o meu programa 
aqui, ainda em 1995... Ele demorou muito. O Lula teve 
a sensibilidade de ampliar o programa e, obviamente, 
de fazer um gesto técnico: juntar todos os programas 
que haviam sido criados no Governo Fernando Hen-
rique em um só e gerenciar muito melhor. Lamenta-
velmente, mudou o nome e, ao tirar de “escola” para 
“família”, descaracterizou a educação e caracterizou 
a assistência; ao tirar do MEC a gestão e colocá-la no 
MDS, caracterizou-o ainda mais como assistência; e, 
ao misturar um programa educacional com programas 
de assistência, caracterizou-o mais como assistência.

Foi um erro qualitativo com um excelente avanço 
quantitativo e, do ponto de vista de matar a fome, de 
atender imediatamente às necessidades, temos que 
tirar o chapéu para o programa. Do ponto de vista de 
fazer justiça no sentido de diminuir a necessidade de 
bolsas, ainda estamos um pouco longe, mas, pelo 
menos, a Presidenta ontem mostrou que estamos 
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caminhando – devagar, para o meu gosto –, mas na 
direção certa.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner . Bloco/

PMDB – SC) – Acabamos de ouvir o eminente Pro-
fessor Senador Cristovam Buarque, e vi que aceitou 
o desafio do Senador Eduardo Suplicy, para, neste 
Congresso – e, naturalmente, quem sabe até neste 
Congresso –, com a participação dos dois nobres 
Senadores e por que não do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e até do ex-Presidente Lula, e aí, 
desse carinho, ...num grande encontro carinhoso e que 
a paternidade desse Programa, que começou com V. 
Exª, Senador Cristovam, vá ter o reconhecimento de 
todos pelo Brasil afora. Eu acho que é um grande mo-
mento, um grande marco. 

Na sequência, tem então a palavra o eminente 
Senador Antonio Carlos Valadares, em permuta com 
o Senador Alvaro Dias.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner . Bloco/
PMDB – SC) – E antes de V. Exª começar o seu pro-
nunciamento, vamos ouvir o eminente Senador Aníbal 
Diniz, que pede a palavra pela ordem. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Com a deferência do 
Senador Antonio Carlos Valadares, eu gostaria de 
infromar à Mesa Diretora que dei entrada à Mesa a 
um Requerimento de Voto de Louvor à Universidade 
Federal do Estado do Acre-UFAC, particularmente ao 
curso de Direito, por haver logrado a 11ª colocação na 
relação das 20 instituições com maior índice de apro-
vação proporcional no VI Exame de Ordem Unificado, 
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

E estou requerendo, nos termos do art. 222, do 
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja con-
signado, nos Anais do Senado Federal, voto de louvor 
à Universidade Federal do Estado do Acre-UFAC, ao 
curso de Direito, bem como à Reitora Professora Olinda 
Batista Assmar e ao Coordenador do curso de Direito, 
Professor Francisco Raimundo Alves Neto, e, por seu 
intermédio, a todo o corpo docente e aos estudantes 
de Direito da Universidade Federal do Acre. 

Esse voto de louvor, exatamente proque nesse 
Exame Unificado, no VI Exame Unificado da OAB, a 
Universidade Federal do Acre, o curso de Direito ficou 
na 11ª colocação, ficando à frente de instituições de 
altíssima respeitabilidade, como a Universidade de 
São Paulo – USP, e também a Universidade Federal 
de Brasília, a nossa UnB.

Exatamente pela UFAC ter ficado numa posição 
de destaque com aprovação proporcional de um nú-

mero maior de alunos do que a UnB e do que a USP, 
achei por bem este Requerimento de Louvor, um Voto 
de Louvor ao curso de Direito da Universidade Federal 
do Acre, reconhecido aqui pelo Senado Federal. 

Muito obrgiado, Senador Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – O requerimento de V. Exª, Senador Ani-
bal Diniz, já se encontra na mesa e será encaminhado, 
na ordem regimental.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2012

Requer Voto de Louvor à Universida-
de Federal do estado do Acre-UFAC (Curso 
de Direito), por haver logrado a 11ª coloca-
ção na relação das vinte instituições com 
maior índice de aprovação proporcional no 
VI Exame de Ordem Unificado da Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB.

Requeiro, nos termos do art. 222, Do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Louvor à Universi-
dade Federal do Estado do Acre-UFAC (Curso de Di-
reito), por haver logrado a 11ª colocação na relação 
das vinte instituições de Ensino Superior com maior 
índice de aprovação proporcional no VI Exame de Or-
dem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil OAB.

Requeiro, mais, que este voto seja encaminha-
do ao conhecimento da Magnífica Reitoria Profª. Dra. 
Olinda Batista Assmar e ao Coordenador do Curso 
de Direito, Prof. Dr. Francisco Raimundo Alves Neto, 
e, por seu intermédio, a todo o corpo docente e aos 
Estudantes de Direito da instituição.

Justificação

A Notícia é alvissareira e motivo de orgulho para 
todo o Estado do Acre. A UFAC está na lista das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior que obtiveram 
melhor aproveitamento no VI Exame de Ordem Unifi-
cado da OAB, superando inclusive, as conceituadas 
Universidade do Estado de São Paulo – USP, e a Uni-
versidade Federal de Brasília – UNB.

No Acre, a universidade federal teve um rendi-
mento significativamente superior em relação às facul-
dades privados existentes no Estado, obtendo 73,08% 
de seus candidatos aprovados no exame, enquanto 
a Faculdade Barão do Rio Branco (UNINORTE) e a 
Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) obtiveram, 
respectivamente, 24,53% e 13,43% de seus candida-
tos aprovados.
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A Universidade do Acre foi ainda a única institui-
ção federal de ensino superior da região Norte a figurar 
nessa relação das vinte melhores.

Segundo informou o coordenador do curso de Di-
reito da Ufac, o Prof. Francisco Raimundo Alves Neto, o 
Ministério de Desenvolvimento Social elegeu o projeto 
pedagógico da Universidade como sendo o 3º melhor 
do Brasil. Ele destacou que os melhores professores de 
Direito no Estado, atualmente, lecionam na instituição.

Tudo isso contribui para a qualidade de ensino e 
para os índices de aprovação dos alunos da Ufac, não 
só no Exame da OAB, mas em concursos públicos na 
área de Direito.

Vale destacar também que o curso de Bachare-
lado em Direito da Ufac foi avaliado pelo Ministério da 
Educação como o melhor curso de Direito da Região 
Norte, alcançando a nota máxima no Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes, o ENAD.

Assim, por ocasião dos extraordinários resultados 
alcançados, a Universidade Federal do Acre, a UFAC, 
é merecedora do “Voto de louvor” que ora proponho 
ao Senado da República.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2012. – Sena-
dor Aníbal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo. 
Portanto, com a palavra o eminente Senador An-

tonio Carlos Valadares. E, sem seguida, como Líder da 
Minoria, o eminente Senador Jayme Campos.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Código de Defesa do Consumidor, como sabemos, 
representou um grande avanço na luta pela conquista 
efetiva da cidadania em nosso País. Foi, sem dúvida, 
uma das mais importantes leis já aprovadas pelo Le-
gislativo brasileiro.

Historicamente, as relações entre consumidores 
e fornecedores foram marcadas por déficit de justiça, 
respeito e equidade, que penalizavam sempre o lado 
mais fraco – o consumidor.

O advento do Código marcou uma profunda mu-
dança de cultura nessas relações, incentivando o cida-
dão-consumidor a buscar na Justiça os seus direitos, o 
que obrigou, por tabela, os produtores a aprimorar os 
seus produtos e os comerciantes a tornar suas práti-
cas mais transparentes.

Ocorre, porém, que o código data de 1990 e, 
desde então, o avanço da tecnologia digital, que tor-
nou a Internet uma imensa loja virtual, impôs novas 

modalidades de comercialização, estabelecendo pro-
cedimentos não previstos pela legislação.

Impunha-se, pois, atualizá-lo, sob pena de retro-
cesso nas conquistas anteriormente obtidas. E assim 
está sendo. O Presidente do Senado José Sarney 
constituiu uma comissão de juristas, sob a presidên-
cia do Ministro Herman Benjamin, do STJ, para sugerir 
atualizações ao código.

Essas propostas de atualização, que consumi-
ram meses de trabalho de um colegiado de alto nível 
técnico, já foram encaminhadas à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA), para que esta Casa, munida desses 
subsídios, possa definir o novo Código, tornando-o 
contemporâneo das demandas da sociedade.

Os principais aspectos abordados, em que se 
centraram as mudanças, são quatro: comércio eletrô-
nico, endividamento das famílias, oferta de crédito e 
ritos processuais.

O comércio eletrônico, via Internet, representa 
hoje no Brasil alguns bilhões de reais anuais e está em 
franca expansão. Não pode, por isso mesmo, continuar 
entregue à própria sorte, sem que se resguarde o consu-
midor de eventuais ciladas impostas pela omissão da lei.

Nesse sentido, há múltiplas questões que recla-
mam a proteção legal, como a privacidade das infor-
mações do consumidor e a segurança nas transações, 
entre muitas outras.

Novas regulações se impõem, abrangendo não 
apenas essas questões, mas também outras, ligadas à 
publicidade, que levam o comprador ao engano ou ao 
superendividamento. Há necessidade, ainda, de ajustes 
processuais no sentido de viabilizar solução alternativa 
não judicial para os conflitos de consumo não tratados 
pelo Código de Defesa do Consumidor vigente.

Li com atenção as propostas dos juristas e dou 
testemunho de sua consistência e profundidade, que 
nos serão de imensa valia no trabalho de atualização 
do novo Código.

Passo, então, a destacar os pontos mais signi-
ficativos desse trabalho, cuja urgência e relevância 
creio desnecessário frisar. No que se refere à área de 
comércio eletrônico, o estudo propõe:

1) criação de uma nova seção no Código, 
assegurando que as informações sobre a iden-
tificação do fornecedor, inclusive endereço ge-
ográfico, sejam disponibilizadas em destaque 
e com fácil visualização, assim como o direito 
de receber confirmação da transação e corri-
gir eventuais erros na contratação a distância;

2) que se vede ao fornecedor de produtos 
e serviços o envio de spam e mensagens ele-
trônicas não solicitadas, sem acerto prévio com 
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o consumidor ou quando estes manifestem re-
cusa diretamente ou em cadastros de bloqueio;

3) que seja reforçado e facilitado o direito 
de arrependimento em sete dias do contrato 
a distância;

4) que se inclua a pena de suspensão e 
proibição de comércio eletrônico ao fornecedor 
reincidente em práticas abusivas contra consu-
midores. Se o fornecedor descumprir a pena, 
que se permita que o juiz determine o bloqueio 
de contas bancárias e suspensão do repasse 
de pagamentos e transferências financeiras 
como forma de compeli-lo ao cumprimento.

No que diz respeito ao endividamento do consu-
midor, sugerem-se as seguintes medidas cautelares:

1) proibição de promover publicidade 
de crédito com referência a “crédito gratuito”, 
“sem juros”, “sem acréscimo”, com taxa zero 
ou expressão de sentido ou entendimento 
semelhante;

2) obrigatoriedade de concessão respon-
sável de crédito, em que o fornecedor, além 
de informar, deve aconselhar o consumidor e 
avaliar de forma leal as condições de repagar 
as dívidas, sob pena de redução dos juros;

3) criação da figura do assédio de consu-
mo, definido como pressão ao consumidor, em 
especial se idoso, analfabeto, doente ou em es-
tado de vulnerabilidade agravada, para contratar 
o fornecimento de produto, serviço ou crédito, 
em especial se a distância, por meio eletrônico 
ou por telefone, ou se envolver prémios;

4) criação de procedimento intitulado “da 
conciliação em caso de superendividamento”, 
de forma a estimular a repactuação das dívidas 
dos consumidores em audiências conciliatórias 
com todos os credores, onde se elabora plano 
de pagamento de até cinco anos para quitar 
suas dívidas, preservado o mínimo existencial.

Na área de aperfeiçoamento da ação coletiva, a 
proposta destaca:

1) Prioridade de julgamento;
2) Eficácia da decisão em todo território 

nacional, quando o dano ao consumidor for 
nacional;

3) Medidas processuais que irão agilizar 
o andamento da ação coletiva. 

Ressalte-se, Sr. Presidente, que essas propostas 
de atualização, reunidas em três anteprojetos, se inspi-
raram em modelos adotados – e já testados – na União 
Europeia e em países com tradição nesse campo. E 

não apenas: a Comissão de Juristas, antes de entregá-
-las ao Senado, submeteu-as a amplo debate, para que 
comunidade jurídica, órgãos públicos, associações de 
consumidores e setor empresarial pudessem opinar e 
enviar sugestões, por meio de audiências públicas e 
técnicas, em mais de 30 reuniões ordinárias.

Os textos, portanto, traduzem em cada um dos 
seus dispositivos a participação e colaboração técnica 
de dezenas de especialistas nas matérias enfrentadas, 
aproveitando, ainda, soluções e experiências nacionais 
e internacionais bem sucedidas.

O Senado dispõe, assim, de densa matéria-prima 
para legislar com segurança e precisão, ciente das duas 
premissas que orientaram os trabalhos da Comissão. A 
primeira: somente acrescentar, nunca reduzir a prote-
ção ao consumidor; a segunda: que os acréscimos, na 
medida do possível, respeitem a estrutura e os princí-
pios básicos do Código vigente, deixando para even-
tual legislação especial o detalhamento da regulação.

Evita-se, dessa maneira, que se formem, pela ex-
cessiva especialização, novos microssistemas, guetos 
normativos, divorciados e até antagónicos ao espírito 
e letra do Código. Por essa razão, a atualização foi te-
maticamente delimitada, restringindo-se aos pontos 
em que, segundo consenso geral, melhor protegeria 
consumidores e mercado de consumo.

Estou certo de que essa reforma não é menos 
prioritária e relevante que outras que têm sido recla-
madas pela sociedade, como a reforma tributária e 
previdenciária e a do Código Penal. Digo mesmo que 
se antepõe a elas, na medida em que influi diretamen-
te numa das manifestações mais elementares da vida 
do cidadão, que é o consumo.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Valadares, permita-me um aparte nos seus dois mi-
nutos finais?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu já estava encerrando, mas tenho o pra-
zer de ouvi-lo, com muita atenção, Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Va-
ladares, esperei V. Exª terminar, porque, na verdade, 
é sobre um outro assunto, mas que tem a ver com V. 
Exª, que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Estou encaminhando a V. Exª uma emenda para per-
mitir que, no Orçamento, seja contemplado o reajuste 
dos aposentados e pensionistas que ganham, não de 
um a dez, porque é uma mentira, mas que ganham de 
um a cinco. Já ganharam nove, dez; e, hoje, é de cinco 
para baixo, noventa e nove por cento deles. Eu já estive 
conversando com o Gilmar, que é o representante do 
Governo no debate da comissão orçamentária. Ele é 
totalmente favorável – estou dizendo aqui, de público, 
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isso – e espero contar também com o apoio de V. Exª, 
de forma tal que a gente possa, na peça orçamentária, 
garantir o percentual decente para os aposentados e 
pensionistas. Concluo com uma citação do Senador 
Cristovam, para que a gente possa fazer um carinho, 
que fizemos corretamente para as crianças, também 
para os idosos, senão vou lembrar uma reunião de ex-
-ministros, em que foi dito o seguinte: “Velho tem mais 
é que morrer. Temos de pensar nas crianças.” Eu não 
aceito isso, não penso nisso. Então, vamos agora ver 
se a gente consegue aprovar, por suas mãos, uma 
emenda decente que faça justiça para aqueles que 
construíram este País, que foram os aposentados e 
pensionistas, os idosos. Parabéns a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Inclusive, a emenda de V. Exª é a pri-
meira da LDO. Apreciarei com muito carinho, com a 
minha assessoria e com a participação dos membros 
da Comissão, porque é totalmente justa e equidosa.

Quero dizer a V. Exª que a proposta do voto se-
creto para cassação de mandato continua, aqui no Se-
nado Federal, em um substitutivo que eu apresentei, 
elaborado por iniciativa do Presidente José Sarney, que 
pediu que eu juntasse todas as PECs que tratavam do 
mesmo assunto, inclusive a de V. Exª, e elaborasse 
um substitutivo. A de V. Exª vai ser apreciada de forma 
independente, mas a nossa é equivalente à de V. Exª 
e propõe o voto aberto para a cassação de mandato.

Aproveito o ensejo para desejar – como, tenho 
certeza, todos os Senadores e as Senadoras desta 
Casa – boas-vindas ao nosso Presidente, que retorna 
a esta Casa para presidir os trabalhos do Senado Fe-
deral, sempre com muita equidade, com muita justiça 
e com muito equilíbrio.

Que Deus lhe dê muita saúde para prosseguir 
no seu trabalho no Senado Federal.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Valadares, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP. Fora do microfone.) – Muito obrigado a V. Exª. 

Para uma comunicação inadiável, Senador Jar-
bas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão 
do orador.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mui-ui-
tos nesta Casa tentam convencer a si mesmos e à 
sociedade de que a grave crise do Senado, iniciada 
em 2007 com a renúncia de um presidente e graves 
denúncias administrativas na gestão de seu sucessor, 
já foi superada. É um engano, senhores. A crise está 

em curso. É uma crise de credibilidade que só vai ser 
superada quando a sociedade reconhecer nesta Casa 
um firme propósito de reconstruir seu património ético.

Temos agora, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
a oportunidade de iniciar o processo de aproximação 
com os reais anseios da população. Basta que a Presi-
dência desta Casa inclua na Ordem do Dia e viabilize a 
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 38, 
de 2004, que, entre outros pontos, prevê o fim do voto 
secreto para a cassação de mandato parlamentar. É de 
fundamental importância para a afirmação do Senado 
que essa matéria seja levada a votação antes que seja 
submetido a este Plenário o processo de cassação do 
Senador Demóstenes Torres.

É incompreensível que uma matéria votada e 
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, em 
junho de 2010, dependa exclusivamente da boa von-
tade da Presidência para ser levada a votação neste 
Plenário. O poder supremo de decidir o que é passível 
de deliberação não tem paralelo. Na Câmara dos De-
putados, o Colégio de Líderes participa ativamente da 
elaboração da pauta de votações. Essa prerrogativa 
excessiva tem que ser revista.

Mesmo em um caso exemplar de quebra do de-
coro parlamentar como o que iremos votar, fica sempre 
a dúvida de quantos dos nossos pares irão se escon-
der sob o manto do sigilo para absolver uma conduta 
claramente reprovável.

Não nos esqueçamos, Senhoras e Senhores 
Senadores, de que, no ano passado, a Câmara dos 
Deputados absolveu a Sra. Jaqueline Roriz, filmada 
recebendo dinheiro em espécie de um conhecido cor-
rupto. Sob a proteçao do voto secreto, todos se igua-
lam, ninguém precisa prestar contas de seus a tos.

O instituto do sigilo nas votações – encarado 
como uma salvaguarda ao pleno exercício do man-
dato – é típico de países que passaram por períodos 
ditatoriais. O Brasil já superou essa fase, já venceu 
esse trauma. Nossa democracia exige transparência 
e responsabilidade. Os eleitores querem saber como 
votam seus representantes.

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Cacho-
eira ocupa praticamente todo o espaço legislativo. A 
Câmara dos Deputados tem se utilizado desse período 
para votar matérias de interesse da sociedade, e o Se-
nado precisa fazer o mesmo. Os trabalhos no Plenário 
não podem ficar a reboque da CPI.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é o mo-
mento propício para promovermos o fim do voto secreto, 
aprovando o parecer do Senador Antonio Carlos Valadares, 
Presidente do Conselho de Ética, à PEC nº 38, de 2004. 
Nesse sentido, apresento ao Plenário, neste momento, 
requerimento para inclusão da matéria na Ordem do Dia, 
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esperando que essa proposição não tenha o mesmo 
destino da PEC, ou seja, alguma gaveta da Presidência.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 429, DE 2012

Requeiro voto de aplauso para o ex-
-presidente da República Fernando Henri-
que Cardoso, vencedor do Prêmio John W. 
Kluge, concedido pela Biblioteca do Con-
gresso dos Estados Unidos a personalida-
des que se destacam pela produção acadê-
mica na área das ciências humanas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voco de Aplauso para o ex-
-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
vencedor  do prêmio John W. Kluge, concedido pela 
Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos a perso-
nalidades que se destacam pela produção acadêmica 
na área de ciências humanas.

Justificação

A Biblioteca do Congresso dos EUA justificou sua 
escolha afirmando que “A análise acadêmica das estru-
turas sociais do governo, da economia e das relações 
raciais no Brasil estabeleceram a estrutura intelectual 
de sua liderança como presidente na transformação 
do  Brasil de uma ditadura militar com alta inflação em 
uma democracia vibrante, mais democrática e com 
forte crescimento econômico”.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2012.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 430, DE 2012

Requer, nos termos do art. 40 de Regimento 
Interno do Senado Federal, licença para se ausentar 
com ônus dos trabalhos da Casa nos dias 3 a 10 de 
junho de 2012, a fim de participar de diligências nos 
Estados Unidos da América, com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito “destinada a investigar o tráfico 
nacional e internacional de pessoas, suas causas, con-
sequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 
e 2011, compreendido na vigência da Convenção de 
Palermo, para conhecimento das ações do Governo 
Americano no enfrentamento do Tráfico Internacional de 
Pessoas”, bem como estabelecer contatos no sentido 
de incentivar a elaboração de acordos internacionais 
e bilaterais com o Brasil.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin. 

REQUERIMENTO Nº 431, DE 2012

Requeiro, com fundamento nos artigos nºs 13 e 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para desempenho de representação, com ônus para 
o Senado Federal, em Audiência Pública da CPMI da 
Violência Contra as Mulheres, cuja relatoria me foi 
confiada, a realizar-se no dia 25 de maio de 2012, na 
Assembléia Legislativa do estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 432, DE 2012

Requer, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença para se ausentar 
com ônus dos trabalhos da Casa nos dias 03 a 10 de 
junho de 2012, a fim de participar de diligências nos 
Estados Unidos da América, com a Comissão Parla-
mentar de Inquérito “destinada a investigar o tráfico 
nacional e internacional de pessoas, suas causas, con-
seqüências, rotas e responsáveis, no período de 2003 
a 2011, compreendido na vigência da Convenção de 
Palermo, para conhecimento do Tráfico Internacional de 
Pessoas” bem como estabelecer contatos no sentido 
de incentivar a elaboração de acordos internacionais 
e bilaterais com o Brasil.

Nestes termos, 
Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 15 de maio de 2012. – Paulo 

Davim, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa,

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento na 
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
de gestão firmado entre a União e a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto – 
ACERP, e dá outras providências.

A medida, constitucionalmente, está sobrestan-
do a pauta, de maneira que nós não podemos votar 
outras matérias senão aquelas que já temos acordado 
que podem ser votadas, independente da proibição 
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 7: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 62, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 62, de 2012 (nº 229/2011, 
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Congo 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, 
Consular, Militar, Administrativo e Técnico, assi-
nado em Brasília, em 9 de setembro de 2010.

O Parecer é favorável, sob nº 442, de 
2012, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; Relatora ad hoc: Senadora 
Ana Amélia.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão 

está encerrada.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
A matéria foi aprovada e vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 62, DE 2012 

(Nº 229/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o  Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Congo sobre 
o Exercício de Atividade Remunerada por 
Parte de Dependentes do Pessoal Diplo-
mático, Consular, Militar, Administrativo e 
Técnico, assinado em Brasília, em 9 de se-
tembro de 2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo sobre o Exercício de Atividade 
Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal 
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técni-
co, assinado em Brasília, em 9 de setembro de 2010.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretam encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de 
2/3/2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 64, DE 2012

Também discussão, em turno único, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2012 
(nº 324/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Repúbli-
ca da Índia, celebrado em Brasília em 16 de 
abril de 2008.

O parecer é favorável, sob nº 443, de 
2012, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, tendo sido Relator o Sena-
dor Jorge Viana.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação. 
Sem manifestação contrária do Plenário, declaro 

aprovada a matéria, que vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 64, DE 2012 

(Nº 324/2011, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre a República Federativa do Brasil 
e a República da Índia, celebrado em Bra-
sília, em 16 de abril de 2008.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradi-

ção entre a República Federativa do Brasil e a República 
da Índia, celebrado em Brasília, em 16 de abril de 2008.

§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi-
são do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes 
complementares, acordos executivos, subsidiários ou 
específicos que, nos termos do inciso I do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional, independen-
temente do formato para tanto escolhido.

§ 2º A verificação da suficiência das cautelas 
necessárias à não aplicação de pena de morte e ex-
tradição indiano que esteja na República Federativa 
do Brasil e que possa estar a ela sujeito na República 
da Índia, que tenham sido oferecidos pelo Estado re-
querente, deverá ser sopesada pelo Supremo Tribunal 
Federal da República Federativa do Brasil.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicada 
no DSF de 7-3-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 172, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 172, de 2012 do Senador Roberto 
Requião, pedindo a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 232 e 726, de 
2011, por regularem matérias correlatas (incen-
tivos à integração regional na América do Sul).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 11:

REQUERIMENTO Nº 318, DE 2012

Também votação, em turno único, do 
Requerimento nº 318, de 2012, do Senador 

Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2011, 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Votação do requerimento.
Sem objeção do Plenário, o requerimento é aprovado.
Será cumprida a decisão da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 12:

REQUERIMENTO Nº 333, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 333, de 2012, do Senador Paulo Davim, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 165, de 2010, e 79, de 
2011, que também tratam de matérias cor-
relatas. (benefício de prestação continuada).

Votação do requerimento.
As Senadoras e Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A decisão do Plenário será cumprida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 355, DE 2012

Também votação, em turno único, do Re-
querimento nº 355, de 2012, do Senador Paulo 
Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 176, de 2003, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (indeniza-
ção por descumprimento das normas trabalhis-
tas). Refere-se ao Projeto de lei nº 176, de 2003. 

Votação do requerimento.
Aprovado.
A decisão do Plenário será cumprida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 377, de 2012, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2011, com 
o Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2011 
por regularem matérias correlatas (proteção à 
mulher nas relações de trabalho).

Votação do requerimento.
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As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Sem manifestação contrária, a matéria é aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 15:

REQUERIMENTO Nº 384, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 384, de 2012, do Senador Francisco Dornel-
les, pedindo que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 28, de 2008, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(institui a licença para capacitação profissional).

Votação do requerimento.
As Senadoras e Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
O requerimento é aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– PA) – Item 16:

REQUERIMENTO Nº 385, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 385, de 2012, de autoria do Senador 
Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 117, de 2006, além das 
Comissões constantes do despacho de distri-
buição, seja ouvida também, a de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. (o projeto regula o 
exercício profissional de Geofísico).

Votação do requerimento. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, aprovado o reque-

rimento.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– PA) – Encerrada a Ordem do Dia.
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 80, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia  

nos termos do Recurso nº 1, de 2012) 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Reginaldo 
Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
empresas de beneficiamento e comércio de la-

ticínios informarem ao produtor de leite o valor 
pago pelo produto até o dia 25 (vinte e cinco) 
de cada mês e a proibição de diferenciação de 
preços entre produtores e a proibição da práti-
ca de cotasde excedente, chamado de produ-
ção excedente, entre os períodos das águas.

Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.



Maio de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 16 18779 

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos  

do Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

10 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, 
como Líder da Minoria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Se me permite o Senador Mário Couto, quero 
saudar sua presença novamente no Senado Federal 
e, como todos os Senadores, cumprimentá-lo por ter 
superado esse momento de dificuldade com a sua 
saúde. V. Exª fez seu aniversário durante o período de 
convalescência, Presidente José Sarney. E, como foi 
o momento em que estava presente no Brasil o Prê-
mio Nobel de Economia Amartya Sen, por ocasião da 
palestra que fez na Sala São Paulo, avaliei que seria 
muito importante que V. Exª pudesse ter o livro que ele 
publicou, agora em português, A Ideia de Justiça. En-
tão, quero lhe dar este presente pelo seu aniversário. 
Meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– PA) – Agradeço a gentileza de V. Exª, a sua bondade, 
a solidariedade que acaba de manifestar, e aos meus 

colegas todos que também se manifestaram pela mi-
nha recuperação. Estou aqui para, conjuntamente com 
os senhores, prosseguir nos trabalhos da Casa, cada 
vez mais desejando o engrandecimento do Senado.

Muito obrigado a V. Exª e pelo livro também.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Presidente Sar-
ney, quero também dizer a V. Exª o quanto me sinto 
satisfeito, feliz e alegre por ver o retorno de V. Exª, 
com saúde, no comando deste Senado Federal. V. Exª 
é carinhoso e bondoso com cada um dos Senadores 
que compõem este Casa. Rezamos e ficamos na ex-
pectativa da volta de V. Exª. 

Deus quis que e está aí o Senador Sarney nova-
mente com todos nós. 

Parabéns pela sua saúde e agradeço a Deus por 
ter feito V. Exª voltar a essa cadeira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Agradeço a V. Exª, que sempre foi muito ge-
neroso para com este seu colega.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, na tarde de hoje, quero dar as boas-
-vindas aqui, neste Senado Federal, a dois grandes 
vereadores da minha terra, da cidade de Curralinho, 
no meu querido Marajó: Vereador Davi Quaresma, cuja 
amizade com este Senador já conta muitos anos de 
luta, e o Vereador Eloy Azevedo.

Vereadores, é um orgulho tê-los aqui na sessão 
de hoje à tarde!

O Senado Federal, Senador Jayme, parece que 
está de uma maneira ouriçada – esta é a palavra que 
encontrei, Senador. Os corredores cheios de máquinas 
fotográficas. Nos corredores do Senado, meu nobre 
Senador, é preciso que a gente vá fazendo como a 
minhoca, fazendo curva para se desviar e chegar aos 
gabinetes. Tudo isso devido às corrupções que o PT 
instalou neste País.

A corrupção se generalizou de uma forma tal 
que, de vez em quando, temos esta Casa ouriçada 
pela imprensa em busca de novidades, de corruptos. 

Senador Paulo Paim que falou nos aposentados 
nesta tarde, nós poderíamos, Senador, pedir à Presi-
denta Dilma que pudesse pegar o dinheiro da corrup-
ção instalada no País hoje, que soma mais de R$80 
bilhões, estancar essa torneira de desvio de dinheiro 
público e melhorar a situação dos velhinhos brasileiros 
que hoje sofrem nesta Pátria.

Mas os corruptos, meu Senador Jayme Campos, 
parece que os corruptos têm uma proteção das autori-
dades do palácio do governo, desde o caso Waldomiro. 
Hoje eles tentam desviar o foco do mensalão. Falou-se 
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no julgamento do mensalão e aí, pela primeira vez, na 
história, principalmente da minha estada aqui, Mozaril-
do, vi o governo se interessar, nem que depois tenha 
se desestimulado, pela abertura de uma CPI, com a 
finalidade primeira de desviar o foco do julgamento 
do mensalão.

Ó Pátria amada, ó Ordem e Progresso nesta Ban-
deira querida, quando é que esta Pátria vai ter a moral 
de colocar esses corruptos na cadeia? Ó Pátria amada, 
a cada instante da sua história, a cada instante deste 
governo que se estabeleceu neste País para roubar o 
dinheiro dos brasileiros, quando, Pátria amada, quando 
se parar com essa fábrica de corrupção que o governo 
petista instalou neste País?

A Ideli, Jayme Campos, um processo contra ela 
foi arquivado hoje. A Comissão de Ética, Brasil, da 
Procuradoria Geral da República mandou arquivar, 
Mozarildo, o processo contra a Ideli. 

Sabe, Brasil, o que a Ideli fez? A Ideli comprou 38 
lanchas sem fazer licitação e sem assinar um contrato; 
comprou a preço superfaturado. A empresa que forne-
ceu as lanchas bancou 81% da campanha da Ideli para 
o Governo de Santa Catarina. A empresa que ganhou, 
que embolsou o seu dinheiro, brasileiro, o dinheiro que 
tu pagas quando tu compras o sabonete, quando tu 
compras um quilo de arroz e de feijão, em que está o 
selo do imposto que tu pagas para ter saúde, para ter 
educação, para ter tranquilidade de andar nas ruas 
do Brasil, este dinheiro vai para o bolso daqueles que 
financiam a campanha dos governos petistas. Milhões 
e milhões foram pagos por essas lanchas. O dinheiro 
foi para o financiamento da campanha do PT, e hoje 
mandaram arquivar o processo.

Não! A Ideli estava certa! A Ideli não errou! O 
Pagot estava certo. O Pagot não roubou! Os mensa-
leiros estavam certos. Os mensaleiros não roubaram!

Brasil, hoje, neste País, o exemplo à juventude 
é o pior possível.

Brasil, um ano atrás, eu denunciava desta tribu-
na as corrupções que vieram à tona agora. Eu pedia 
uma CPI do Dnit, Brasil, e não fizeram. Não fizeram, 
meu País querido, como quem diz assim: “Deixa rou-
bar”. Hoje, neste País, tudo pode. Hoje, neste País, 
nada acontece.

Eu cheguei a dizer aqui: “Rouba, Pagot! Rou-
ba, porque não acontece nada”. Ele roubou. O que 
aconteceu com ele? Jayme Campos, onde está o Pa-
got? O Pagot está rico, Jayme Campos, milionário, e 
os aposentados brasileiros morrendo de fome. Sabe 
quantas vezes vão ajeitar a situação dos aposentados 
brasileiros? Nenhuma!

Pois não, Senador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Mário Couto, eu queria só fazer uma ob-
servação quanto ao seu pronunciamento. V. Exª falou 
que a Comissão de Ética é da Procuradoria-Geral da 
República. A Comissão de Ética é do Poder Executivo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Da 
Presidência da República.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Da Presidência da República. Portanto, para que não 
fique uma coisa equivocada, a Comissão de Ética não 
é da Procuradoria-Geral. Como V. Exª agora afirma, 
a Comissão de Ética é da Presidência da República.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obri-
gado por ter-me corrigido, Senador.

Senador Mozarildo, V. Exª sabe – Senador, faço 
questão de esperar V. Exª acabar de usar o telefone para 
lhe dar uma informação – quanto recebeu um diretor 
da Delta durante um mês? Durante um mês, Brasil; um 
mês? V. Exª calcula? Se recebesse um salário desse 
nível, V. Exª não precisava vir lá de Roraima todas as 
semanas para o Senado. Sabe quanto foi que recebeu 
cada um deles? Sessenta e cinco milhões de reais. Por 
mês, Mozarildo! Por mês, Mozarildo!

É uma vergonha. Nós estamos passando neste 
País uma fase de vergonha nacional, Senadores.

Senadores, pensem nos brasileirinhos, pensem 
nos meninos desta Pátria a verem todos os dias, na 
televisão, o seu País sendo roubado, e nenhuma pro-
vidência sendo tomada. Ninguém foi preso no Brasil 
até hoje, do PT, por corrupção! Nenhum! Nenhum pe-
tista foi para a cadeia até hoje por corrupção! Nenhum!

Mozarildo, olhe para mim. Você sabe quanto foi 
que a Presidência da República pagou agora, Moza-
rildo, recentemente, semana passada, na semana que 
passou? Sabe quanto a Presidência da República pa-
gou antecipadamente, meu nobre Senador, antecipa-
damente, por flores, essas flores que se colocam em 
cima das sepulturas? Flores que se colocam em cima 
da sepultura?! Aí um fiscal da Receita chegou e per-
guntou: “Mas por que tanto dinheiro e por que essas 
flores foram compradas com antecipação? Já tem al-
guém que morreu para colocar essas flores lá?” São 
aquelas coroas de flores que se usam para colocar na 
sepultura. Sabe quanto foi pago? Já para estocar, diz a 
Presidenta da República ou seus membros. Informam 
que já estocam essas coroas de flores esperando al-
guém morrer para colocar lá, se é verdade isso. Oitenta 
e nove mil reais de coroa para sepultura!

Sabe quanto custou à faixa da Presidenta da 
República? R$ 50 mil Brasil.

Brasil, tem corrupção na faixa da Presidenta da 
República. O preço está superfaturado, Brasil. A cor-
rupção na coroa de sepultura, Brasil. Até nisso, Brasil, 
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os preços estão superfaturados. Estão nos jornais de 
hoje, estão na Internet de hoje, estão nos blogs de hoje, 
todas essas informações que estou passando aqui.

O PT jogou o germe da corrupção. O PT pulve-
rizou o Brasil com o germe da corrupção. Esse germe 
reproduziu e esse germe está acabando com a Nação 
brasileira. As nossas indústrias se acabaram, Brasil. As 
nossas indústrias estão falidas, Brasil. A nossa saúde 
faliu, Brasil. Não temos saúde. A nossa educação, Brasil, 
é uma das piores da América Latina. A violência mata 
todos os dias, Brasil. E a corrupção acaba com o País. 
A corrupção maltrata o País. A corrupção pisa nos brasi-
leiros. A corrupção não dá folga, absolutamente nenhu-
ma folga a este País, para que este País possa crescer.

Onde estamos? Até quando, Brasil? Até quando 
vamos esperar? Até quando vamos agüentar? Quando 
este País vai ter o nosso apoio, deste Congresso, para 
que todos os Senadores unidos possam ir às ruas gritar 
pelo bem da Pátria, ser opositores da corrupção, pensar 
no nosso País, dar a mão aos brasileiros? Quem pode 
negar... Eu desafio, Brasil, alguém que me prove que a 
saúde funciona neste País. Eu desafio quem me prove, 
Brasil, que os brasileiros não são mortos no meio da rua 
por bandidos, porque nós não temos segurança nesta 
Pátria. Eu desafio, meu País querido, eu desafio quem 
me prove que as estradas brasileiras estão boas. Esse 
dinheiro das estradas brasileiras foi para o bolso de di-
retores do Dnit. E eu disse isso aqui, eu denunciei, eu 
citei até os números. Não tive apoio desta Casa, por-
que a maioria desta Casa se ajoelha aos pés da Dilma, 
como se ajoelhava aos pés do Lula. Se os Senadores 
pensassem um pouco no povo brasileiro, se os Sena-
dores não pensassem só em si, não vivessem de car-
gos públicos, não vivessem de emendas, teriam mais 
coragem de brigar pelo Pátria, teriam mais coragem de 
vir aqui nesta tribuna dizer o que é certo e o que devem 
dizer em defesa do nosso povo, em defesa da saúde, 
em defesa da educação, contra a violência, em defesa 
dos aposentados, pedir estradas, portos, aeroportos, lu-
tar pela Pátria, como fez Rui Barbosa, lutar pela Pátria, 
como fizeram muitos brasileiros quando passaram aqui 
neste Senado e não se curvaram à ordem de ninguém. 
Curvaram-se à ordem do povo brasileiro e àqueles que 
mandaram cada Senador representar o seu Estado 
neste Senado Federal. 

Muito obrigado, Presidente Sarney. Mais uma vez, 
externo a minha alegria pelo seu retorno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado, Senador Mário Couto pela sua 
gentileza e pela sua bondade e generosidade.

Com a palavra o Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
amanhã, Presidente José Sarney, V. Exª participará, 
com outros ex-Presidentes da República – Fernando 
Henrique Cardoso, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula 
da Silva –, da cerimônia tão importante da Comissão 
da Verdade.

Considero da maior importância a iniciativa da 
Presidenta Dilma Rousseff de constituir a Comissão 
da Verdade, um compromisso de há tempo e que, fi-
nalmente, acaba por se concretizar.

Achei muito oportuna a entrevista concedida 
pelo Prof. Paulo Sérgio Pinheiro, diplomata, ao jor-
nal O Estado de S. Paulo, hoje, 15 de maio, sobre a 
criação e o estabelecimento da Comissão Nacional 
da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência 
da República.

Como Paulo Sérgio Pinheiro explica, não se trata 
de vingança ou de revanchismo, mas de um diálogo 
democrático, que busca elucidar a história recente de 
nosso País. Instituída por meio da Lei 12.528, de 18 
de novembro de 2011, a Comissão Nacional da Verda-
de tem por finalidade examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos praticados no período 
de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, a 
fim de efetivar o direito à memória e à verdade histó-
rica e promover a reconciliação nacional.

O objetivo primordial da Comissão Nacional da 
Verdade é promover o esclarecimento circunstancia-
do dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda 
que ocorridos no exterior.

No dia 10 de maio, a Presidenta Dilma Rousseff 
anunciou os membros da Comissão da Verdade que 
irão investigar os casos de violação de direitos hu-
manos no Brasil. São eles: Rosa Maria Cardoso da 
Cunha, advogada da Presidente durante a ditadura 
militar; José Carlos Dias, advogado criminalista, ex-
-Ministro da Justiça do Governo Fernando Henrique 
Cardoso; a psicanalista e escritora Maria Rita Kehl; 
Cláudio Fonteles, ex-Procurador-Geral da República 
no Governo do Presidente Lula; José Paulo Cavalcanti 
Filho, advogado e ex-Secretário-Geral do Ministério 
da Justiça no Governo José Sarney; Paulo Sérgio 
Pinheiro, professor de Ciência Política e Secretário 
Especial dos Direitos Humanos no Governo Fernando 
Henrique e que foi também Presidente da Comissão 
Teotônio Vilela, de Direitos Humanos; e ainda Gilson 
Dipp, Ministro do Superior Tribunal de Justiça e Tri-
bunal Superior Eleitoral.

A comissão terá dois anos para preparar um 
relatório com tudo que for apurado. Embora também 
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tenha a atribuição de apontar os responsáveis pelos 
crimes contra os direitos humanos, não tem poder de 
julgar os envolvidos.

A cerimônia de posse dos integrantes da comissão 
será amanhã, quarta-feira, 16 de maio, às 11 horas, e 
deverá contar com a presença dos ex-Presidentes José 
Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso 
e Luiz Inácio Lula da Silva.

Considero esse um fenômeno histórico da maior 
relevância para nós, brasileiros, a exemplo do que 
ocorreu com outros países, em especial a África do 
Sul. Lembro que o Presidente Nelson Mandela teve 
como um dos seus principais atos, depois de eleito 
presidente, tendo sido derrubado por regime do apar-
theid, enviar para o Congresso Nacional da África do 
Sul um projeto de lei sobre a Comissão da Verdade e 
da Reconciliação. Ela foi presidida pelo Bispo Desmond 
Tutu que, justamente, visitará o Brasil no próximo dia 
28 de maio. Proferirá uma palestra lá no auditório do 
World Trade Center, em São Paulo. Foi convidado pelo 
V Congresso Brasileiro das Comunicações. Será uma 
oportunidade formidável para nós, brasileiros, ouvi-lo. 
Inclusive, para os membros da Comissão da Verdade 
ouvirem as recomendações sobre a trajetória da Co-
missão da Verdade e da Reconciliação, cujo presidente 
acabou sendo laureado com o Prêmio Nobel da Paz, 
Desmond Tutu, exatamente pelo trabalho lá realizado.

Há um filme muito bonito em que a atriz Juliette 
Binoche é uma jornalista que acompanha os passos 
da Comissão da Verdade e da Reconciliação, denomi-
nado Em Meu País – In My Country –, que recomendo 
a todos. Mostra o papel extraordinário da Comissão 
da Verdade e da Reconciliação que seguiu por todo o 
território da África do Sul ouvindo as pessoas que, de 
alguma maneira, haviam sido vítimas. De um lado, a 
própria vítima, seus familiares; do outro, também, os 
que foram responsáveis pelos atos de desobediên-
cia às mais legítimas normas de respeito aos direitos 
humanos, casos de tortura, de desaparecimentos, de 
maus tratos, de abusos os mais diversos. Na medida 
em que os responsáveis por aqueles atos resolvessem 
confessar, dizer toda a verdade, lhes era concedida 
a possibilidade de anistia, de reconciliação. Isso era 
feito diante das próprias vítimas e de seus familiares.

Quero, aqui, destacar alguns dos artigos da lei 
que criou a Comissão Nacional da Verdade.

Art. 1º É criada, no âmbito da Casa Ci-
vil da Presidência da República, a Comissão 
Nacional da Verdade, com a finalidade de exa-
minar e esclarecer as graves violações de di-
reitos humanos praticadas no período fixado 
no art. 8º do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, a fim de efetivar o direito à 

memória e à verdade histórica e promover a 
reconciliação nacional.

Art. 2º A Comissão Nacional da Verda-
de, composta de forma pluralista, será inte-
grada por 7 (sete) membros, designados pelo 
Presidente da República, dentre brasileiros, 
de reconhecida idoneidade e conduta ética, 
identificados com a defesa da democracia e 
da institucionalidade constitucional, bem como 
com respeito aos direitos humanos.

Quero aqui dizer as sete pessoas designadas 
pela Presidenta Dilma Rousseff preenchem plenamen-
te esses requisitos: Rosa Maria Cardoso da Cunha, 
José Carlos Dias, Maria Rita Kehl, Cláudio Fonteles, 
José Paulo Cavalcanti Filho, Paulo Sérgio Pinheiro e 
Gilson Dipp. E aqui expresso a minha confiança na 
Presidenta Dilma Rousseff e nos sete escolhidos, pois 
certamente eles vão realizar muito bem os objetivos 
da Comissão, a saber:

I – esclarecer os fatos e as circunstân-
cias dos casos de graves violações de direitos 
humanos, mencionados no caput do art. 1º;

II – promover o esclarecimento circuns-
tanciado dos casos de torturas, mortes, desa-
parecimentos forçados, ocultação de cadáveres 
e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior; 

III – identificar e tornar público as estru-
turas e os locais, as instituições e as circuns-
tâncias relacionados à prática de violação de 
direitos humanos mencionados no caput do art. 
1º 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 identifica-
ção de corpos e restos mortais de desapare-
cidos políticos, nos termos do art. 1º, da Lei 
nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995;

V – colaborar com todas as instâncias 
do poder público para apuração violação de 
direitos humanos;

VI – recomendar a adoção de medidas 
e políticas públicas para prevenir violação de 
direitos humanos, assegurar sua não repetição 
e promover a efetiva reconciliação nacional; e

VII – promover, com base nos informes 
obtidos, a reconstrução da história dos casos 
de graves violações de direitos humanos, bem 
como colaborar para que seja prestada assis-
tência às vítimas de tais violações.

Certamente, o trabalho da Comissão Nacional da 
Verdade contribuirá, e muito, para que aqueles tristes 
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episódios havidos durante o período que será analisa-
do não mais se repitam em nosso País. Que possa o 
trabalho da Comissão Nacional da Verdade contribuir, 
significativamente, para que o Brasil caminhe na direção 
da reconciliação, da verdade e da realização de justiça.

Assim, Sr. Presidente, gostaria de solicitar que 
seja transcrita, na íntegra, a entrevista do Prof. Paulo 
Sérgio Pinheiro ao jornal O Estado de S. Paulo.

Muito obrigado.
Que seja muito bem-sucedida a Comissão Na-

cional da Verdade!

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

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

Entrevista – Paulo Sérgio Pinheiro

NENHUMA COMISSÃO TEM ESSA  
BOBAGEM DE DOIS LADOS

Trabalho do grupo, diz integrante, é esclarecer 
circunstâncias em que ocorreram as violações de di-
reitos humanos.

Em todas as listas de possíveis nomes para com-
por a Comissão da Verdade, o que surgiu no início e 
resistiu até o fim foi o do diplomata Paulo Sérgio Pi-
nheiro. Isso se deve, em primeiro lugar, à sua experi-
ência. Como observador da ONU, já acompanhou o 
trabalho de comissões semelhantes em outros países. 
Em segundo lugar, foi valioso o trânsito político que 
ele tem no PT e no PSDB, partidos que sustentaram 
o projeto da Comissão.

Que papel terá a comissão?
O papel da comissão está definido na lei e não há 

nada a ser inventado. A lei diz que seu objetivo são as 
graves violações de direitos humanos, particularmente 
o esclarecimento das circunstâncias em que ocorre-
ram. A lei também específica com clareza os casos: 
tortura, morte, desaparecimento forçado, ocultação de 
cadáver e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior.

Como vê os comentários de que a comissão 
é revanchista?

Vingança não tem lugar no diálogo democrático 
e essa história de revanchismo está encerrada. É bom 
lembrar que tivemos, em primeiro lugar, um projeto de 
lei. Depois, o Presidente Lula o encaminhou ao Con-
gresso. A Câmara e o Senado discutiram e aprovaram. 
E, finalmente, a presidente sancionou e estabeleceu a 
comissão. Mais democrático é impossível.

Os fatos apurados podem desaguar na res-
ponsabilização judicial dos envolvidos?

Acompanho comissões da verdade desde a dé-
cada de 1980 e sei que nenhuma delas teve papel de 

ministério público ou judicial. A comissão não acusa, 
não pronuncia nem julga, o que seria um despautério. 
A comissão seguirá o que está na lei e apresentará 
um relatório, ao fim de dois anos.

Que destino terá o relatório?
Não temos nenhuma competência a esse respeito 

e não vou fazer previsões.
A comissão pode ressuscitar o debate sobre 

a Lei da Anistia?
A Lei da Anistia está mencionada na lei que cria 

a comissão. Ela é um fato concreto, existente na legis-
lação brasileira, e a comissão não vai criar nenhuma 
polêmica em torno disso. Não está no nosso mandato.

Os críticos da comissão dizem que ela deveria 
apurar também atos cometidos por grupos terro-
ristas que se opunham à ditadura.

Como já disse, a moldura do trabalho da comis-
são é o que está na lei. E ali não há polêmica, con-
trovérsia, vingança, nem dois lados. O único lado é o 
das vítimas, as pessoas que sofreram violações de 
direitos Humanos. Onde houver registro de vítimas de 
violações praticadas por agentes do Estado a comis-
são irá atuar. Nenhuma comissão da verdade teve ou 
tem essa bobagem de dois lados, de representantes 
dos perpetradores dos crimes e das vítimas. Isso não 
existe. Você compõe uma comissão capaz de exercer 
o trabalho com objetividade e imparcialidade. Acho 
que todos os membros escolhidos para a comissão, 
os meus seis colegas, têm uma vida pública em torno 
desse compromisso com a verdade. Não vamos entrar 
nesse Fla-Flu de bater boca com críticos da comissão. 
Ela tem que praticar um obsequioso silêncio e trabalhar.

Daqui a dois anos, quando encerrar, qual será 
a grande contribuição da comissão ao Brasil?

A contribuição mais importante será espanar os 
mitos, as lendas, as histórias enviesadas que ainda 
sobrevivem sobre períodos nos quais o Estado foi o 
principal perpetrador de violações de direitos humanos. 
Isso garantirá o direito à verdade que os familiares das 
vítimas tem e, ao mesmo tempo, permitirá ao Brasil o 
aprofundamento da democracia. Não se consolida ne-
nhum processo democrático com verdades ocultas. É 
preciso devassar as verdades. Norberto Bobbio dizia 
que não há fator melhor para a democracia do que a 
claridade. Precisamos abrir os porões.

O relatório final pode ter efeito sobre os crimes 
de tortura que ainda ocorrem no Brasil?

Não tenho a menor dúvida. A cientista política 
americana Kathryn Sikkink acabou de publicar um li-
vro no qual analisou todos os estados democráticos 
na América do Sul e mostrou o seguinte: aqueles que 
fizeram o percurso das comissões da verdade tem 
hoje melhores condições de coibir violações de direitos 
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humanos, como execuções sumárias, torturas, abuso 
policial. Essa é uma contribuição para o melhor funcio-
namento do Estado. / ROLDÃO ARRUDA

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra neste instante, como 
Líder do Bloco da Minoria, ao Senador Jayme Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, hoje vou falar da minha cidade, Vár-
zea Grande, que comemora 145 anos de fundação.

Quando enxergamos uma árvore frondosa, de 
tronco robusto e frutos saborosos, normalmente admi-
ramos suas cores e sua imponência, mas, geralmente, 
esquecemo-nos de observar, com o devido respeito, 
a vitalidade e a firmeza que brotam de suas raízes. A 
beleza espontânea e viçosa da folhagem encobre a 
base que sustenta e que alimenta aquilo que os olhos 
podem contemplar. Pois bem, uma comunidade também 
possui sua raiz. O alicerce histórico é a estaca capaz 
de escorar seu desenvolvimento humano e fincar nesse 
núcleo os parâmetros para seu crescimento econômico.

Se a história de um povo é a luz tênue que inci-
de sobre o passado, e, às vezes, não tem força para 
iluminar o futuro, ao menos possui o brilho suficiente 
para sinalizar os caminhos para as novas gerações. 
Por isso mesmo encontramos, nas tradições seculares, 
nos hábitos e na cultura de um povo a explicação para 
a altivez e a grandeza moral de toda uma comunidade.

Falo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
porque, nesta data, minha cidade de Várzea Grande 
completa 145 anos de fundação; e nossa história é a 
bússola para apontar o norte, a direção do porvir, en-
quanto nossos costumes revelam o sentido de nossa 
própria existência como sociedade. 

Várzea Grande nasceu da determinação heróica 
de brasileiros que implantaram naquelas paragens, 
na margem direita do rio Cuiabá, um acampamento 
militar durante a guerra do Paraguai. Nossa história, 
portanto, remonta ao tempo das lendas patrióticas e 
resgata a virtude dos pioneiros que ampliaram os ho-
rizontes do País.

O nosso fundador, General Couto de Magalhães, 
plantou, na antiga terra dos índios guanás, a semente 
de uma comunidade fértil e dinâmica, pois nestes 145 
anos deixamos a condição de um povoado apêndice 
da capital mato-grossense e nos transformamos em 
uma sociedade rica em sua cultura e vibrante no seu 
desenvolvimento.

Atualmente, somamos mais de 250 mil habitan-
tes e contribuímos com a terceira maior arrecadação 
de tributos de Mato Grosso. Segundo levantamento 
do IBGE de 2009, Várzea Grande posiciona-se entre 
os 160 Municípios com o maior produto interno bruto 
do Brasil. 

Isto nos orgulha, mas ao mesmo tempo nos faz 
refletir. Pois, se a um passo, a economia mostra-se 
competitiva e virtuosa, de outro os índices sociais apre-
sentam uma cidade refém da violência e com baixos 
investimentos na área de saúde.

Nossa vizinha Cuiabá experimentou um cresci-
mento demográfico da ordem de 13,2% nos últimos 
dez anos, enquanto Várzea Grande chegou a um nú-
mero superior aos 17,3%, nesse mesmo período. Tal 
explosão populacional pouco contribuiu com a melhoria 
das condições de vida de nossa gente; ao contrário, 
o índice de criminalidade está assumindo proporções 
insustentáveis.

Quando cruzadas as informações alcançadas 
pelo Estudo Global de Homicídios, do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e o Mapa da 
Violência de 2012, divulgado pelo Instituto Sangari, 
na última semana, em parceria com os Ministérios da 
Justiça e da Saúde, nossa cidade, caso fosse um ter-
ritório independente, seria o 4o país mais violento do 
mundo. É, convenhamos, uma notícia pouco animadora 
para um município com as tradições que cultivamos 
ao longo destes 145 anos.

Várzea Grande sempre foi reconhecida pela ge-
nerosidade, bondade e alegria de nossa gente. Nossas 
festas e nossa cultura retratam o estado de espírito de 
uma comunidade múltipla e dinâmica; isto contradiz a 
onda de violência que assola nosso município.

As novas exigências de um centro industrial e 
comercial moderno, contudo, não justificam tais des-
vios de comportamento, visto que o várzea-grandense 
aprendeu a respeitar os ecos de seu passado tranqui-
lo e pacífico.

Nossa gente traz no peito o emblema do pro-
gresso. Mesmo que o setor público tenha claudicado, 
vacilado, o cidadão sempre chamou para si os deve-
res e responsabilidades do desenvolvimento. Somos 
uma comunidade talhada para o trabalho, com voca-
ção para a luta e firme no propósito do fortalecimento 
econômico com avanços no campo social. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, in-
felizmente, há sete anos o nosso município vive uma 
crise política sem precedentes. Chegamos a ter três 
prefeitos em menos de dez dias no comando do Paço 
Municipal. 

Os reflexos desse desacerto institucional acaba-
ram repercutindo na qualidade da gestão da cidade. A 
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saúde, a educação e a estrutura urbana vivem próxi-
mas ao caos. Em certa medida, sinto-me frustrado por 
pouco poder contribuir com os meus irmãos várzea-
-grandenses, pois o município não possui regularidade 
fiscal e as verbas do Governo Federal e do Orçamento 
Geral da União não podem ser aplicadas em favor da 
nossa gente. 

O município acumula dívidas e os serviços são 
cada vez mais deficitários; a infraestrutura urbana está 
pelo menos uma década defasada. Várzea Grande se 
perdeu em arengas políticas, disputas paroquiais e a 
população foi a grande vítima, ficando sem investimen-
tos e sem obras públicas.

Fui prefeito três vezes da minha terra. Em minha 
última passagem pelo Paço Couto Magalhães, fiz ques-
tão de entregar ao meu sucessor todas as certidões 
contendo a absoluta regularidade fiscal do município. 
Deixei as folhas salariais e os fornecedores todos qui-
tados. Não quero me vangloriar dessa atitude, apenas 
cumprir com minha obrigação. Quero apenas alertar a 
comunidade várzea-grandense para os riscos daque-
les que apresentam um discurso fácil, muito falam e 
pouco realizam.

Ao finalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, gostaria apenas de expressar a minha profunda 
fé nos destinos da minha cidade natal. Várzea Gran-
de não é uma ilha, um terreno, Várzea Grande é uma 
ponte que liga o passado de uma gente gloriosa ao 
futuro de uma nação rica e próspera. Várzea Grande 
é o tamanho dos sonhos de quem lá vive.

Por isso, Sr. Presidente, não poderia deixar de 
nesta data prestar minha homenagem àquele povo 
valoroso, àquela população trabalhadora que, indis-
cutivelmente, em que pesem os percalços que têm 
acontecido no cotidiano daquela população, ela vem 
se sobrepondo por meio do seu trabalho, por meio da 
crença na perspectiva de uma Várzea Grande, de um 
Mato Grosso e de um Brasil melhores.

De maneira que aqui, aproveitando a oportuni-
dade, saúdo, cumprimento toda aquela população, 
na certeza de que dias melhores virão para o povo 
várzea-grandense. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Antes de conceder a palavra ao próximo 
orador inscrito, quero ler expediente que se encontra 
sobre a mesa.

A Presidência designa a Deputada Nilda Gondim 
como membro suplente, em substituição à Deputada 
Elcione Barbalho, para integrar a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito destinada a investigar a situação 
da violência contra a mulher no Brasil e apurar de-

núncias de omissão por parte do Poder Público com 
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei 
para proteger as mulheres em situação de violência, 
conforme Ofício nº 493, da Liderança do PMDB, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF/GAB/Nº 493

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Nilda Gondim passa a integrar na qualidade de Suplen-
te, a comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a 
finalidade de investigar a situação da violência contra 
a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por 
parte do poder público com relação a aplicação de ins-
trumentos instituídos em lei para proteger as mulheres 
em situação de violência, em substituição a Deputada 
Elcione Barbalho.

Por oportuno, renovo a vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao 
Senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã às 11h, a 
Presidente Dilma Rousseff instalará oficialmente a 
Comissão da Verdade. Sabe Deus o que deverá es-
tar passando pela cabeça da Presidente nessa hora 
histórica da sua vida, sabendo que ela é uma parte 
importante de toda história.

Essa fotografia, Sr. Presidente, que apareceu nos 
jornais do mundo inteiro, eu olho e “reolho” várias ve-
zes. Uma jovem, uma moça, sei lá se já com 20 anos, 
na cadeia, torturada, e, na hora da fotografia, os coro-
néis, juízes do tribunal, escondem a face por vergonha.

Pois essa moça, pelo voto direto, é a Presidente 
da República e cumpre a ela, com decisão deste Con-
gresso, instalar, amanhã, a Comissão da Verdade. Com 
muito atraso. Quarenta países já fizeram isso. Nós, que 
estamos vivendo o momento democrático mais longo 
da história da República, amanhã, faremos o que já 
deveríamos ter feito há muito tempo.

Por isso, digo: o que se passará na cabeça da 
Presidente? Ela, que meditou, teve competência de 
escolher um grupo de pessoas que está tendo o res-
peito de toda a sociedade brasileira, pelo equilíbrio, 
pela serenidade, pela credibilidade que as pessoas 
que Sua Excelência escolheu merecem por parte de 
toda a sociedade.
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Quando falei, desta tribuna, sobre a comissão 
por ela nomeada, eu falei o meu pensamento, que era 
este que estou dizendo agora, mas vejo que aquele 
pensamento é o que representa a sociedade, os mais 
variados segmentos, e a escolha dos nomes é metade 
da importância do início do trabalho: merecer credibi-
lidade, e eles merecem.

Essa comissão deveria ter sido feita lá atrás, lá 
atrás, 20 anos atrás. Não foi. E agora estavam a pipo-
car... E as chamadas redes sociais são uma realidade. 
Não é nem a Veja, nem a Globo, nem quem quer que 
seja, hoje, os únicos determinantes da orientação da 
sociedade. Nós, aqui, nas Diretas Já; nós, aqui, no im-
peachment. E agora, nós, aqui, na votação da Ficha 
Limpa, tivemos o caso: os jovens, nas ruas, cercaram 
esta Casa e esta Casa acompanhou a pressão da 
sociedade. E isso já está começando; negativo, mas 
praticamente impossível de segurar.

“Jovens pedem apuração de crimes da ditadura 
durante protesto.” Em vários lugares isso está acon-
tecendo. 

Em Porto Alegre, jovens foram para frente das 
casas em que moram pessoas conhecidas pelo seu 
passado marcado, nessa época do arbítrio, ou em ou-
tros lugares que serviram de prisões para a tortura, e 
picham, e pintam... Isso já está acontecendo.

E exatamente na hora que isso está acontecendo, 
e é para vir num crescendo, que, amanhã, a Presidente 
instala a Comissão da Verdade. 

Amanhã será um dia histórico! 
Quem tinha de estar falando na tribuna hoje era 

o Dr. Ulysses. Tenho a certeza de que estaria falando, 
se estivesse vivo, e estaria falando em nome de toda 
a sociedade; ou o Teotônio. Infelizmente esses vultos 
não estão entre nós. Mas, pela idade, falo eu; apenas 
pela idade, nenhuma outra importância característica. 
Mas falo para dizer que eu entendo que a sociedade 
brasileira considera que amanhã se começa uma eta-
pa muito importante na história deste País. 

E esta Casa tem de estar preparada para dar o 
apoio político necessário à Comissão da Verdade. Na 
figura de um deles, o Ministro Dipp, o primeiro coorde-
nador da comissão, eu saúdo toda a comissão. Deus 
os oriente, para que tenham a grandeza, a compre-
ensão, a respeitabilidade necessária para o desempe-
nho da missão que vão ter. E eu tenho convicção de 
que eles terão. Eu tenho convicção de que eles terão, 
passados 20 anos.

É verdade que, na Argentina, 30 mil pessoas mor-
reram e foram torturadas, ou coisa mais. Meses atrás 
condenaram à prisão perpétua um ex-Presidente da 
República com 86 anos de idade.

Nós temos um outro princípio nos movimentando. 
Não é ódio. É a busca da verdade. Olha, meus irmãos, 
a sociedade não pode continuar e viver sem o restabe-
lecimento da sua verdade histórica, sem a sociedade 
saber o que foi, o que era, o que aconteceu no seu 
passado e de que maneira se construiu o seu presente.

Fizeram uma pesquisa outro dia na Universidade 
de Brasília e perguntaram quem era Ulysses Guima-
rães. E um percentual impressionante não soube di-
zer – nem que ele era Deputado Federal em Brasília! 
Povo que não tem memória não justifica a sua história.

Por isso, meus irmãos, essa instalação era neces-
sária. Muita gente se perguntou durante muito tempo 
por que tanto tempo o tribunal de Nuremberg e por que 
tanto tempo se falou no holocausto. É porque saber, 
conhecer, viver, retratar, repetir as coisas que acon-
teceram é a forma que nós temos de ver e de sentir 
para que elas não se repitam.

Eu vejo hoje os nossos jovens felizes, tranquilos. 
Ainda há dois dias, lá no Rio Grande do Sul, era man-
chete o número impressionante de jovens de 16 anos 
tirando o título eleitoral – e não é obrigatório dos 16 
aos 18 anos. Mas uma campanha feita estimulando 
fez com que eles o tirassem.

Nós temos que saber que esta democracia é 
cheia de erros. Estamos nós aí numa CPI escandalo-
sa. Mas esta democracia que estamos vivendo neste 
momento teve um longo período. Teve gente que so-
freu, que morreu, que foi torturada, gente que pagou 
um preço muito alto para que isso acontecesse. E 
este País deu ao mundo uma lição de capacidade e 
de consciência quando tudo levava para uma guerra 
civil de consequências imprevisíveis. Inclusive o mun-
do externo pensando até em dividir o País em Brasil 
do Norte e Brasil do Sul.

O povo brasileiro, com capacidade, com garra, 
sem derramamento de sangue, mas com muita dispo-
sição, estando de um lado a Igreja, os empresários, os 
militares, a grande imprensa, praticamente o mundo, os 
jovens e um grupo de políticos conseguiram ir às ruas 
e fazer com que a vitória da democracia existisse e se 
derrubasse uma ditadura de vinte anos, com quatro, 
cinco generais presidentes ditadores, sem derramar 
uma gota de sangue.

Mas talvez por isto, porque não tivemos a luta 
violenta, esta mocidade de hoje às vezes não se dá 
conta da importância do nosso passado.

E é o que a Comissão da Verdade fará: mostrar 
a nossa história, mostrar a nossa biografia, mostrar o 
que foram esses anos e o que aconteceu. E muitas 
mães que não conseguiram enterrar os seus filhos, 
porque nem os ossos receberam poderão saber a 
verdade. Elas têm direito a conhecer a verdade. Este 
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é o trabalho da Comissão da Verdade: buscar, tomar 
conhecimento e fazer aquilo que já deveria ter sido 
feito há 20 anos. 

Conhecer a verdadeira história nossa é uma ne-
cessidade. Termos coragem de olhar a sociedade, o que 
foi e o que aconteceu é uma responsabilidade nossa, 
não com ódio, nem com vindita, nem querendo, como 
alguns dizem, reabrir as coisas que já aconteceram no 
sentido de buscar a vingança. Não! Mas no sentido de 
reavivar a história para ver a verdade. 

Eu creio. Dar força à Presidente para que ela vá 
adiante. Dar força a essa comissão para que ela cum-
pra o seu dever. Permitir a todos, a toda sociedade, 
em qualquer canto do Brasil, que tenham o direito à 
palavra. Está aí a amiga Erundina, com sua comissão 
na Câmara dos Deputados, fazendo um trabalho extra, 
auxiliar, abrindo as portas a quem quer falar.

Para mim, a figura mais emocionante desta épo-
ca em que estamos vivendo se chama Mandela, que 
passou 27 anos na cadeia, que sofreu tortura, violência 
e viu o seu povo dominado, esmagado pelos ingleses 
num regime em que os negros eram escravos dentro 
da sua própria pátria. 

E Mandela conseguiu a independência de seu 
país da Inglaterra e terminou com o racismo. 

Eleito Presidente, em meio a todos aqueles que 
queriam dar o troco, ele criou a Comissão da Verda-
de. E criando essa comissão, ficou-se sabendo o que 
cada um fez. E tomando conhecimento da acusação, 
o cidadão tomava a sua decisão de pedir perdão pú-
blico perante a nação dos crimes que cometeu. Muita 
gente não gostou da decisão de Mandela. Cometerem 
crime de racismo, prenderam, aprisionaram, explora-
ram e agora pedem perdão? Respondia Mandela: “Nós 
temos dois caminhos – buscar a paz, o entendimento, 
o entrosamento e ser uma nação caminhando para 
adiante dentro dessa paz, ou ser um país de ódio, com 
a violência substituindo a violência.”

Vamos cobrar o que fizeram contra nossos irmãos. 
E nessa cobrança haveremos de fazer exageros e eles 
haverão de querer dar a resposta. Isso será algo que 
não terá fim.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Senador Pedro Simon, se V. Exª me 
permitir ousar interromper o seu pronunciamento, quero 
registrar a presença dos alunos do curso de Adminis-
tração Pública e Empresas da Universidade Getúlio 
Vargas, do Rio de Janeiro.

Sejam bem-vindos a nossa sessão!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Um 

abraço aos jovens. Fico feliz de estar falando aos jo-
vens exatamente neste momento.

Amanhã vai se instalar em Brasília a Comissão da 
Verdade. Essa Comissão, que foi criada pelo Congresso 
e será instalada pela Presidente Dilma, vai permitir que 
se faça um levantamento do que aconteceu no Brasil 
ao longo de todos esses 20 anos. Vamos conhecer o 
que houve, quem fez e quem não fez.

Deputada Rose, alguém falou: “Tinha de pagar 
o preço, tinha de ser condenado, ser preso e ir para a 
cadeia”. Eu disse o seguinte: “Eu, Pedro Simon, fui um 
político que lutei a vida inteira contra a ditadura”. Mas, 
às vezes, alguém dizia: “Mas também não foi preso, 
nada aconteceu. O Simon devia ter alguma ligação 
com ele”. Digamos que, de repente, aparecesse que 
eu tenho essa ligação. Digamos que, nessa Comissão 
da Verdade, apareça que o Pedro Simon colaborava, 
era o cara que informava, era o cara que orientava. 
Juro por Deus que prefiro que me condenem à morte 
ou que me deixem a vida inteira na cadeia a eu ter de 
caminhar pelas ruas olhando para as pessoas sem 
coragem de enfrentá-las.

Então, não é uma coisa assim tão irresponsável! 
É uma coisa que tem conteúdo, tem conteúdo. Não 
é pena de se colocar na cadeia, mas é pena para o 
cara saber o que é e ter um retrato na testa daquilo 
que ele foi.

Meus irmãos da Comissão, a primeira declaração 
que ouvi da Comissão da Verdade, do coordenador, o 
Ministro Dipp, achei perfeita. Ele deu o tom da sereni-
dade, ele deu o tom do entendimento, que acho que 
deve aparecer. Mas, hoje, apareceram nos jornais al-
gumas declarações atribuídas a alguns membros de 
que não gostei muito, pois surgem divergências. Acho 
que não era a hora de falar. Nem se instalaram, vão 
se instalar amanhã. Talvez, eu nem devesse falar isso, 
porque já recebi a informação de que sobre algumas 
divergências que apareceram o cidadão ilustre mem-
bro já disse: “Não é verdade. Deram uma interpretação 
diferente ao que falei. Não é isso que falei”.

É claro que se vão reunir sete membros, sete 
pessoas da mais extraordinária competência, com a 
maior experiência que se possa imaginar, alguém li-
gado ao Sarney, alguém ligado ao Lula, alguém ligado 
ao Fernando Henrique, alguém ligado à atual Presi-
denta. Portanto, há divergências, e é claro que essas 
divergências vêm à tona. Mas deve haver diálogo, deve 
haver entendimento, deve haver respeito, deve haver 
integração entre os membros.

Mas, de repente, no jornal, aparecem hoje três 
membros com três posições antagônicas. Fico com o 
Dipp e fico feliz com a informação que obtive. Quan-
do souberam que eu vinha à tribuna, fizeram questão 
de dizer: “O que está no jornal não é o que eu disse. 
Equivocaram-se. Estou dando uma nota, para dizer que 
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não é o que eu disse”. Isso é bom, porque, na Comis-
são, deve haver não a unanimidade – eu até diria que 
é meio relativa, mas quase verdadeira a afirmativa de 
que “toda unanimidade é burra” –, mas entendimento.

Essa Comissão deve merecer o nosso maior res-
peito. A este Plenário, faço este apelo: vamos acompa-
nhar, meus irmãos, o trabalho dessa Comissão, vamos 
prestar solidariedade, vamos dar apoio, vamos dar 
estímulo, vamos dar a solidariedade necessária para 
que ela faça o seu trabalho!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
lhe darei o aparte com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É muito 
importante, Senador Pedro Simon, o sopro de energia 
positiva que V. Exª dá à Comissão da Verdade, insti-
tuída pela Presidenta Dilma, e, sobretudo, o testemu-
nho que V. Exª também aqui dá sobre a qualidade dos 
sete membros designados. Todos eles merecem nossa 
confiança, assim como mereceriam se aqui estivesse 
presente o ex-Presidente do Congresso Nacional e da 
Câmara dos Deputados Ulysses Guimarães, Presidente 
do Partido de V. Exª. Meus cumprimentos!

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
agradeço a V. Exª.

É difícil o trabalho da Comissão. Em primeiro lu-
gar, são apenas sete membros, por dois anos, e 14 
funcionários para assessorá-los. Não se sabe ainda 
qual vai ser o local. Mas o que importa é saber que a 
intenção do Governo é a melhor possível; que a inten-
ção desta Casa, que votou o projeto por unanimidade, 
foi a melhor possível; que a intenção da Presidente na 
escolha dos membros foi a melhor possível. E a Na-
ção acompanhará tudo isso, para que hoje estejamos 
à véspera de um grande acontecimento.

Meus cumprimentos, Presidente!
Na pessoa do Ministro Dipp, cumprimento toda 

a Comissão.
Aqui, estamos rezando e torcendo e nos ofere-

cendo, na humildade da nossa capacidade, a ajudar, 
tanto quanto for possível e onde for necessário, para 
que a Comissão cumpra seu trabalho.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Pedro Simon.

Senador Cyro Miranda, com a palavra.
Permita-me apenas, Senador Cyro Miranda, regis-

trar a presença dos alunos do Curso de Administração 

Pública e Empresas da Universidade Getúlio Vargas 
do Rio de Janeiro.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, saúdo todos 
os alunos do 1º ano da Fundação Getúlio Vargas do 
Estado do Rio, aos quais dou nossas boas-vindas!

Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado, senhoras e senhores, a matéria que tra-matéria que tra-
go a esta tribuna não é consensual, mas, muito pelo 
contrário, tem sido objeto de diferentes polêmicas e 
debates. Falo da extinção do voto secreto no Parla-
mento no caso de decisão pela perda do mandato de 
Deputado ou Senador.

Entendo que, no modelo de Estado de direito ao 
qual nos filiamos, só há um único espaço para o voto 
secreto no sentido literal originalmente concebido. O 
voto secreto só tem sentido para o eleitor, quando este 
exerce o direito de escolher os representantes políti-
cos para conduzir a Nação. No contexto do exercício 
democrático da cidadania, o voto secreto se justifica, 
porque, caso contrário, acabaria por expor o eleitor, por 
tornar violável o abrigo da urna e a vontade individual.

Nas sociedades contratualistas, que se fundam 
nas concepções de Jean Jacques Rousseau, o cidadão 
de Genebra, acolhe-se o voto secreto como forma de 
proteção do eleitor, detentor, em última instância, da 
vontade expressa nos pleitos eleitorais.

Na essência, o modelo que se usa hoje não di-
fere do que se adotou na Austrália, ainda em 1856, 
para eleger o primeiro Parlamento daquele país. A 
ideia que preponderava e que permanece até hoje era 
a de que o eleitor pudesse votar a favor do candidato 
de sua preferência, não no indicado por seu patrão, 
pelo proprietário de terras ou apoiado pelos vizinhos.

Srªs e Srs. Senadores, o voto secreto no proces-
so eleitoral é, portanto, um mecanismo primordial para 
se fortalecer a democracia e a República, sobretudo 
pelo processo consagrado no princípio de um homem, 
um voto.

No Brasil, o voto secreto firmou-se no Código 
Eleitoral de 1932, que rompeu com os costumes da 
República Velha, quando os coronéis controlavam os 
pleitos e puniam quem ousasse votar em candidatos 
diferentes dos escolhidos pelas oligarquias locais.

Apesar de percalços durante os períodos de di-
tadura, o modelo que vigora até hoje entre nós, con-
sagrado pelas Constituições de 1946 e de 1988, é o 
do voto secreto, como forma de expressão nas urnas 
das escolhas dos representantes políticos da Nação.

Mas, Sr. Presidente, fora desse contexto, não 
consigo encontrar argumentos para defender o voto 
secreto, sobretudo no exercício do mandato parlamen-
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tar, seja como Senador, seja como Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital ou ainda como Vereador.

Não há razão ou pretexto para o voto ser secreto 
no moderno Parlamento brasileiro, sobretudo quando 
se decide pela cassação de um dos seus membros.

No meu sentir, talvez, não haja momento de maior 
importância para o eleitor conhecer de fato o candi-
dato eleito do que este, quando precisamos cortar na 
própria carne, fazer uma opção de se juntar ao trigo 
ou separar-se com o joio.

Senador Pedro Taques, nas votações pela per-
da de mandato de parlamentares, o voto precisa ser 
aberto e transparente, uma forma de satisfação dire-
ta ao eleitor, detentor último da vontade que emana 
do povo. Se o eleitor não tem o direito de conhecer o 
voto daquele que elegeu, sobretudo na hora da deci-
são sobre os destinos de um parlamentar acusado de 
quebra de decoro, coloca-se um véu sobre o Plenário. 
E, sob esse véu do voto secreto, acaba por se refugiar 
a desconfiança, a dúvida quanto aos efeitos do nefasto 
espírito de corpo e da leniência.

Já não se justificam mais as defesas feitas em 
favor do voto secreto, sobretudo quando se considera 
o avançado amadurecimento da sociedade civil e de 
todos os setores representativos.

Se o Parlamento optar pelo fim do voto secreto, 
na apreciação da perda de mandato, dará um pas-
so significativo no sentido de fortalecer a imagem do 
Congresso, porque essa situação envolve uma relação 
que, em última instância, projeta sobre o parlamentar a 
vontade individual do eleitor, exercida na urna. É como 
se, pelo voto aberto e transparente, o parlamentar rea-
firmasse a posição perante o eleitor que o escolheu e 
o conjunto da sociedade. Eu diria mesmo que se trata 
de um momento muito próximo do exercício da demo-
cracia direta, tamanha a força e a representatividade 
do voto nesses episódios.

O voto aberto nos processos de perda de mandato 
por quebra de decoro parlamentar é, pois, um notório 
instrumento de fortalecimento da vigorosa democracia 
que deve preponderar num país como o Brasil.

Concedo o aparte, com muito prazer, ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Cyro, quero cumprimentá-lo pela sua fala e dizer que 
o voto que o cidadão deposita na urna, o voto que ele 
digita na urna eletrônia, esse tem de ser sigiloso, tem 
de ser secreto. Aliás, o legislador constituinte trata dis-
so como cláusula pétrea, como algo que não pode ser 
modificado, no art. 60, § 4º, da Constituição. Por que 
ele tem de ser secreto? Para que a verdade da urna 
seja a verdade da consciência do eleitor, para que ele 
não tenha o receio de escolher quem que quer que seja 

com o temor de descontentar algumas pessoas e algu-
mas causas. Esse voto precisa ser secreto, para que 
ele não possa ser pressionado no momento de votar. 
Mas o voto do parlamentar, o voto que depositamos na 
urna desta Casa, por meio do painel eletrônico ou das 
cédulas, esse não pode ser secreto, com raríssimas 
exceções. O nosso voto não pode ser secreto, porque 
parlamentar que não aguenta pressão não pode estar 
aqui. Parlamentar tem de revelar aqui a vontade da sua 
consciência. Se o parlamentar não aguenta a pressão, 
ele não é digno do exercício de sua função, com todo 
o respeito a esses parlamentares. Há aqui uma pro-aqui uma pro-
posta de emenda à Constituição, e temos de ter a co-
ragem de votá-la. É possível votarmos essa proposta 
de emenda à Constituição. Quero cumprimentá-lo ao 
tempo em que também me associo à fala de V. Exª. 
O voto tem de ser aberto nesta Casa, com raríssimas 
exceções, como eu disse. Por exemplo, em caso de 
declaração de guerra pelo Presidente, isso deve ser 
aprovado pelo Congresso. Aí, sim, há o inimigo externo, 
e o voto tem de ser secreto. O voto não pode ser se-
creto quando apreciamos se um parlamentar ofendeu 
ou não o juramento que cada um de nós prestou e que 
ele prestou de obedecer à Constituição da República.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) 
– Muito obrigado, Senador Pedro Taques. Comungo 
com V. Exª suas palavras, pois isso é o que estou 
transmitindo.

O afastamento do voto secreto nesse tipo de de-
liberação implica também o afastamento de uma práti-
ca antidemocrática. Assim, os eleitores conhecerão os 
votos dos parlamentares ou as razões que os levaram 
a tomar a decisão.

Não sou radical quanto à necessidade de se votar 
aberto em todas as deliberações do Congresso Nacio-
nal, porque entendo procedente utilizar o mecanismo 
em determinadas circunstâncias. Creio que os demais 
casos de votação secreta, abrigados pela Carta de 
1988, são razoáveis e se justificam. De fato, a votação 
secreta tem o condão de proteger o parlamentar contra 
a força preponderante tanto do Poder Executivo quanto 
de segmentos específicos do governo.

A votação secreta justifica-se, portanto, nos ca-
sos de escolha de magistrados e de titulares de alguns 
cargos públicos, na aprovação de chefes de missão 
diplomática em caráter permanente, na exoneração 
do Procurador e na apreciação de vetos presidenciais. 
Mas não entendo como procedente a votação secreta 
em relação à prisão em flagrante, no caso de crime 
inafiançável praticado por membro do Congresso Na-
cional, tampouco em decisão pela perda do mandado 
de Deputado ou Senador. Quando o parlamentar in-
corre nesse tipo de conduta, não só macula a imagem 
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do Parlamento, mas também falseia as bases da de-
mocracia. Deve ser julgado, portanto, de forma aberta, 
como se bem faz nas Cortes de Justiça, onde se pune 
o cidadão comum.

Agir de forma transparente levanta o véu da des-
confiança e da possível camaradagem, para mostrar 
claramente a que veio cada um dos parlamentares no 
Congresso Nacional.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, firmo nesta tri-
buna a convicção de que as votações pela perda de 
mandato parlamentar devem ser abertas, como forma 
de sintonizarmos o Parlamento com os anseios da opi-
nião pública. As votações secretas, no caso de perda 
de mandato, não têm lugar no contexto da moderna 
democracia que se tem fundado no Brasil em nome 
do Estado democrático de direito.

Aproveito para salientar que a PEC nº 38, de 
2010, que conta com um substitutivo do Senador An-
tonio Carlos Valadares, faz-se, nesta hora, necessária 
em regime de urgência urgentíssima para fazermos 
justiça neste País.

Muito obrigado.
Mais uma vez, meus parabéns aos alunos da 

Fundação Getúlio Vargas, que cumprimento!
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Cyro Miranda, 
pelo seu pronunciamento, principalmente por defen-
der o voto aberto.

Apresentei uma PEC, a PEC 50, que é o voto 
aberto em todas as situações. Acho que não tem que 
haver motivo nenhum para voto secreto. Cada um as-
sume as suas posições de forma transparente, que é 
a linha do discurso de V. Exª. Parabéns e meus cum-
primentos.

Passo a palavra, neste momento, como Líder, ao 
Senador Armando Monteiro, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo deu partida, 
em março, à ofensiva pela queda dos altos spreads 
bancários, que vem a ser a diferença entre o custo de 
captação dos bancos e os juros dos empréstimos que 
são cobrados lá na ponta aos clientes, sejam eles pes-
soas jurídicas ou físicas. Essa iniciativa foi uma decisão 
acertada de política econômica, e há muito esperada.

O movimento iniciou-se pela redução do spread 
nos bancos oficiais, notadamente Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal, e cresceu com a propos-
ta de mudanças também na caderneta de poupança 
como parte da estratégia para baixar as taxas de juros. 
Neste último caso, foi editada, no início deste mês, a 
Medida Provisória nº 567, que propõe alteração da 

remuneração adicional do saldo dos depósitos de 
poupança a serem realizados a partir da vigência da 
referida medida provisória. 

Pela nova regra, os depósitos continuariam a 
render 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), se 
a taxa Selic, no entanto, estiver acima de 8,5. Quan-
do a taxa cair abaixo desse patamar, ou seja 8,5%, 
o rendimento passaria a ser de 70% da Selic mais a 
taxa de referência.

Segundo o Governo, tal medida se faz necessária 
num contexto em que o atual modelo de remuneração 
do saldo dos depósitos de poupança poderá dificultar 
a gestão da política monetária e sobretudo impedir 
uma queda mais acentuada da taxa básica de juros.

Na semana passada, foram aprovados nesta 
Casa requerimentos de audiência pública, no âmbito da 
Comissão de Assuntos Econômicos, para discutirmos 
num primeiro momento com o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, mas também com economistas, com 
o Presidente da Febraban e com outros convidados 
o conjunto de iniciativas que objetivam reduzir a taxa 
de juros para os tomadores finais, sejam eles, volto a 
dizer, pessoas físicas ou jurídicas.

Reconheço a oportunidade desse debate, que, 
de resto, já vem sendo percebido pelo conjunto da so-
ciedade brasileira e que diz respeito a essa anomalia 
no Brasil, que são os spreads bancários, ou seja, as 
margens brutas de intermediação do sistema financeiro 
no Brasil, que representam realmente uma distorção.

Não é possível que um País que tem hoje as con-
dições macroeconômicas do Brasil, que tem, inclusive, 
na percepção da comunidade internacional, prêmios 
de risco que são cada vez mais baixos, um País que 
é credor externo líquido, ou seja, que tem reservas 
cambiais maiores do que a sua própria dívida, que 
tem uma taxa básica de juros hoje que caminha para 
patamares de economias estabilizadas, como justificar, 
então, o nível de spreads, que ainda, infelizmente, são 
praticados no nosso País?

A Consultoria Austin Rating mostra que, apesar 
da redução muito significativa da taxa básica de juros 
no período que vai de dezembro de 2005 até feverei-
ro de 2012 – a Selic caiu de cerca de 18% para pou-
co mais de 9%, em fevereiro de 2002 –, os spreads 
mantiveram-se no mesmo patamar. Eram 28,6%, em 
2005, e oscilaram para 28,4%.

Observemos o paradoxo: o custo de captação 
diminui, mas a margem bruta, que é agregada às ope-
rações, mantém-se a mesma, o que significa dizer que 
o dinheiro continua a ser muito caro para aqueles que 
se utilizam do crédito no Brasil.

Segundo um estudo recente do Dieese, o Brasil 
detém a maior taxa, o maior nível de spreads, quando 
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comparado às nações desenvolvidas, mesmo em re-
lação à América Latina e aos Brics. Em janeiro, a taxa 
média dos empréstimos no País estava em torno de 
38%, e a taxa média de captação, em 10,2%, resul-
tando daí um spread bruto de 27,8%.

No mesmo mês, o spread da Argentina era de 
3,4 pontos ao ano; o do Chile, 4,5; e o do México, 3,8, 
só para citar alguns exemplos. Perdemos também 
para os demais integrantes do Brics, registrando que 
o spread da China se situa, ou seja, a margem bruta, 
em 3,1; na Rússia, em 3,0; e na África do Sul, em 3,5.

O relatório explica os altos spreads, entre outras 
razões, pelo fato de que os bancos brasileiros perma-
neceram muito tempo fechados à competição externa 
e voltados ao financiamento dos elevados déficits do 
setor público no Brasil. A contínua pressão dos gastos 
públicos, da elevação dos gastos, consequentemente 
pressionando e agravando as condições de financia-
mento do Estado brasileiro, também propiciaram essa 
distorção, na medida em que esse espaço deslocava 
a demanda do setor privado e deixava o sistema fi-
nanceiro numa posição cômoda de financiamento do 
Tesouro Nacional.

Os longos períodos ae inflação alta e de crise le-
varam o Banco Central a dirigir ações para fortalecer 
o sistema financeiro, deixando para segundo plano a 
questão do custo do crédito. Hoje, as instituições esta-
riam em condição de repensar sua estratégia, focando 
no aumento do volume de crédito a custos mais bai-
xos, em razão da tendência de queda da Selic para 
os próximos anos.

É hora de se aplicar ao sistema os princípios da 
economia de escala. Se é verdade que os ativos das 
instituições decuplicaram nos últimos anos em função 
da forte expansão do crédito no Brasil, como explicar a 
manutenção de margens unitárias tão elevadas ainda? 

O Dieese aponta também como causa dessa dis-
torção a estrutura oligopolista desse segmento, com 
poucas instituições no controle e, portanto, com grande 
poder sobre o mercado, o que, evidentemente, reflete-
-se no nível das taxas lá na ponta e ainda das tarifas 
bancárias. Para terem uma ideia do nível de concen-
tração da indústria bancária no Brasil, os cinco maio-
res bancos concentram mais de 80% dos ativos totais 
e das operações de crédito do sistema bancário. As 
fusões e a entrada das instituições bancárias interna-
cionais fortaleceram o mercado, mas não propiciaram 
a esperada redução dos spreads. Em vez de provocar 
um acirramento da concorrência, com saudáveis efei-
tos sobre o nível das taxas de juros, o que aconteceu 
é que essas instituições acomodaram-se às elevadas 
margens praticadas no mercado brasileiro. 

O registro de spreads recordes nos últimos anos 
denota haver espaço para a redução desse compo-
nente sem impactar a saúde do sistema financeiro e, 
consequentemente, assegurando às instituições ban-
cárias o cumprimento do seu papel fundamental como 
agentes de financiamento da economia.

Ao que tudo indica, essa elevada concentração 
bancária tem produzido no mercado, dado o grande 
o poder de um número pequeno de instituições, uma 
distorção que, de resto, está hoje refletida nessa rea-
lidade do nosso mercado.

Em fevereiro deste ano, na audiência pública 
promovida também na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, em um debate com o Presidente do Banco 
Central, Alexandre Tombini, questionei enfaticamente 
a ausência da atuação de um órgão em prol da defesa 
da concorrência no mercado financeiro. É inegável que 
o Banco Central vem conduzindo bem as questões ma-
croprudenciais, tendo acertado, ao iniciar, em agosto 
de 2011, o ciclo de redução da taxa de juros, mesmo 
quando o mercado financeiro defendia uma posição 
mais conservadora. Mas sua atuação sempre foi tímida 
no que se refere à defesa da concorrência no sistema 
bancário especialmente. E o maior prejudicado sempre 
foi o consumidor, permanentemente indefeso diante 
dessa realidade. O Cade, por exemplo, que é o órgão 
de defesa da concorrência no Brasil, nunca exerceu 
esse papel em relação ao sistema financeiro, porque 
dizia ser esta uma função do Bando Central, e este, 
por sua vez, não dispensou, até então, o tratamento 
prioritário, merecido por esse tema.

Há, sem dúvida, um vácuo regulatório na questão 
da defesa da concorrência financeira do Brasil. Isso 
prejudica o crescimento do País, pois o elevado custo 
de capital para consumidores e empreendedores inibe 
os investimentos e os gastos privados, fatores essen-
ciais para a dinamização da economia.

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, reconhecemos que essa agenda dos spreads é 
uma agenda densa, complexa, que nos remete ainda 
à discussão de outras questões ligadas, por exemplo, 
ao ambiente da tributação. O Brasil é um dos países 
que tributam de forma direta e indireta e de modo se-
vero a intermediação financeira. Diferentemente do que 
muitos ingenuamente supõem, ao tributar fortemente a 
intermediação financeira, nós não estamos tributando 
os bancos; nós estamos, sim, penalizando o tomador 
do crédito, porque todo esse custo é repassado para 
os tomadores do crédito lá na ponta.

Temos ainda um nível de depósitos compulsórios, 
ou seja, aquela parcela dos depósitos que é recolhi-
da compulsoriamente ao Banco Central, que também 
se constitui em algo que não tem paralelo no cenário 
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internacional. O Brasil tem um nível de recolhimentos 
compulsórios altíssimo, inclusive até – pasme, Sena-
dor Wellington Dias – sobre depósitos a prazo. O Brasil 
também exige compulsórios sobre depósitos a prazo 
que não afetam diretamente a base monetária. Isso 
tudo termina por agravar esses custos que, ao final, 
estão incorporados a isso que se chama de spreads 
bancários. Além disso, temos ainda a velha questão 
da insegurança jurídica. 

O Brasil é um País em que o sistema judicial tem 
um viés pró-devedor. Quando se questionam juros – 
pasmem, Senhores –, quando alguém questiona os ju-
ros de um contrato, adquire também o direito de deixar 
de pagar o principal. Então, isso é algo que também 
não existe no mundo. Essa insegurança termina sendo 
levada para a taxa de juros. É uma espécie de prêmio 
de risco que vai ser incorporado também às taxas de 
juros praticadas no mercado.

Adicionalmente, o estudo do Dieese considera 
importante uma mudança na gestão da dívida pública 
brasileira, para que as instituições financeiras deten-
toras de grande quantidade de títulos da dívida (atu-
almente remunerados pela Selic) disponham de um 
leque de alternativas de aplicação em ativos negociá-
veis com a vantajosa combinação de alta rentabilidade 
e baixíssimo custo. Com isso, haveria mais recursos 
para o crédito produtivo de longo prazo.

Então, considero este debate extremamente opor-
tuno e acredito que, da discussão madura entre ban-
cos privados, Governo e Parlamento, possamos obter 
como resultado um ciclo mais virtuoso para o País e 
para os cidadãos.

A hora não é para voluntarismos e nem para ati-
tudes imprudentes. A energia deverá ser canalizada 
para o esforço de redução continuada da taxa de juros 
com soluções que não afrontem as leis de mercado, 
mas, sobretudo, que estimulem a concorrência, algo 
sempre muito saudável.

Conhecemos bem o efeito perverso da combina-
ção de spread elevado, juros altos e carga tributária 
pesada. Essa realidade nos distancia do patamar e dos 
padrões internacionais, penaliza a sociedade de modo 
geral, mas prejudica especialmente o setor produtivo, 
fonte de geração de emprego e renda, bem como dis-
tancia cada vez mais o País da rota do crescimento 
sustentável. É hora de desmontar esses entraves ao 
nosso desenvolvimento.

Portanto, defendo um debate aberto, franco e 
responsável sobre essa questão. Não temos, evidente-
mente, propósito algum de querer demonizar o sistema 
financeiro. O Brasil tem um sistema financeiro eficiente, 
saudável e que, portanto, representa um ativo valioso 
para o nosso País, mas temos que encontrar solução 

para essa grave anomalia que hoje se traduz no nível 
das taxas de juros praticadas no nosso País.

Essa é a nossa mensagem.
Agradeço, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Armando Mon-
teiro, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Armando Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento n° 430, de 2012, 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que requer licença 
para se ausentar dos trabalhos da Casa, nos dias 3 a 10 
de junho de 2012, para participar, nos Estados Unidos 
da América, de diligências com a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido 
de incentivar a elaboração de acordos internacionais 
e bilaterais, conforme Requerimento n° 158, de 2012 
– CPI do Tráfico Internacional de Pessoas, aprovado 
em 7 de março de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC) 

– Passo, agora, a Presidência para o Senador Paim.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passarei a palavra, em seguida, ao Senador 
Anibal Diniz, mas, enquanto ele se dirige à tribuna, 
faço a leitura de dois requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Em votação o Requerimento n° 431, de 2012, 
da Senadora Ana Rita, que requer licença para se au-
sentar dos trabalhos da Casa para participar de audi-
ência pública da CPMI da Violência Contra a Mulher, a 
realizar-se no dia 25 de maio de 2012, na Assembleia 
Legislativa do Estado de Alagoas, conforme Requeri-
mento n° 402, de 2012 – CPMI – VCM, aprovado em 
29 de março de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Em votação o Requerimento n° 432, de 2012, 
do Senador Paulo Davim, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos dias 3 a 10 
de junho de 2012, para participar, nos Estados Unidos 
da América, de diligências com a Comissão Parlamen-
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tar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas; bem como estabelecer contatos no sentido 
de incentivar a elaboração de acordos internacionais 
e bilaterais, conforme Requerimento n° 158, de 2012 
– CPI-TRAFICPES, aprovado em 7 de março de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está com a palavra o Senador Anibal Diniz, do 
PT do Acre, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria de 
registrar, neste pronunciamento, o reconhecimento pelo 
importante trabalho realizado pelo Instituto de Terras 
do Acre (Iteracre), com o apoio decisivo e fundamental 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), atra-
vés do Ministro Pepe Vargas, que, na semana passa-
da, deu início ao processo que permitirá dar títulos de 
propriedade a milhares produtores rurais do Estado e 
também a moradores urbanos que ainda não têm título 
definitivo em praticamente todos os Municípios do Acre.

Vale ressaltar que é um esforço muito grande 
do Governo do Estado e do Governo Federal para a 
regularização fundiária, que é algo fundamental para 
habilitar os proprietários rurais, pequenos produtores, 
ao crédito, para que eles se habilitem. Para que eles 
se habilitem a obter financiamento, é fundamental que 
eles tenham as suas propriedades regularizadas. 

E também vale para os Municípios. Muitas vezes, 
uma emenda para a construção de um equipamento 
social esbarra na ausência de documentação, compro-
vando a propriedade de determinado terreno. 

Então, esse trabalho de regularização fundiária, 
que está sendo realizado pelo Governo do Estado 
do Acre, através do Instituto de Terras do Acre, com 
o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
através do Ministro Pepe Vargas, é algo que merece 
o nosso reconhecimento.

A titulação é um passo importante para a con-
quista de mais cidadania, na medida em que dá aqui-
lo que é de fato e de direito do trabalhador rural, mas 
que, na realidade, está sendo negado, na medida em 
que ele não tem esse título definitivo.

O Governo do Estado do Acre tem, nos últimos 
anos, executado um Programa de Desenvolvimento 
Sustentável que, entre seus vários componentes, tra-
ta também da administração de terras. Essa iniciativa 
está ancorada nas atividades de cadastramento rural, 

regularização fundiária e destinação de terras públicas 
e devolutas do Estado.

O art. 46 da Lei Federal 11.977, de 7 julho de 
2009, diz que a regularização fundiária consiste no 
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais 
e sociais que visam à regularização de assentamentos 
irregulares e à titulação de seus ocupantes.

Desse modo, é possível garantir o direito social à 
moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da propriedade urbana, e o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

E esse é o objetivo do governo do Acre, através 
do esforço do Governador Tião Viana e do Instituto de 
Terras do Acre (Iteracre), em parceria com o Gover-
no Federal, o Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Desse modo, o Iteracre assinou, na última quin-
ta-feira, dia 10 de maio, o contrato com as empresas 
que farão o geoprocessamento de seis mil quilômetros 
de área linear para dar início à regularização fundiária 
de terras nos Municípios de Sena Madureira, Manoel 
Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rodrigues 
Alves. Trata-se de um grande volume de áreas a se-
rem demarcadas e de uma iniciativa sem precedentes 
no Estado.

A expectativa é de que, em oito meses, as em-
presas contratadas tenham concluído o levantamento 
e que já seja possível iniciar a entrega dos títulos de 
propriedade. Essa titulação terá custo zero para as fa-
mílias. Além disso, o Instituto de Terras do Acre firmou 
uma parceria com os cartórios para que o título seja 
entregue já averbado.

Com essa ação positiva, o Acre se lança como 
o primeiro Estado da região Norte a dar início ao pro-
cesso de titulação de terras rurais de uma extensa 
área rural, em parceria com o programa federal Terra 
Legal, com o propósito de beneficiar diretamente cer-
ca de seis mil famílias. São pessoas que esperam há 
décadas por essa conquista. É um novo horizonte de 
oportunidades para o trabalhador rural.

O Governador Tião Viana, após a entrega da ti-
tulação, lembrou que o trabalhador rural passa a ter 
acesso, com essa titulação, a outro patamar de bene-
fícios. Passa a ter, por exemplo, mais acesso a bancos, 
ao crédito rural, a recursos para investir e melhorar sua 
renda. Terá, portanto, mais cidadania.

O início dos trabalhos será marcado pela assi-
natura de um termo de cooperação técnica com as 
prefeituras dos Municípios envolvidos. O primeiro ter-
mo de cooperação deverá ser assinado já na próxima 
quinta-feira, depois de amanhã, dia 17, com a Prefeitura 
de Assis Brasil, durante as comemorações de 36 anos 
de fundação daquela cidade. Na semana seguinte, dia 
25, será a vez das Prefeituras de Brasileia e Xapuri 
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assinarem o seu termo de cooperação com o Instituto 
de Terra do Acre, visando à regularização fundiária de 
todas as propriedades.

O Governador Tião Viana reconhece a importância 
da regularização fundiária para as cidades acreanas. 
Por isso, trabalhou pela prioridade dessas ações. Além 
das terras rurais, o Governo do Estado e a Prefeitu-
ra de Porto Acre também iniciaram recentemente um 
processo para regularizar áreas de terras dos núcle-
os urbanos consolidados, conhecidos como Vila do 
Incra, Vila do V e Caquetá. O trabalho será concluído 
com a emissão dos títulos de propriedade de todas 
as residências.

Gostaria também de lembrar que a maior parte 
das cidades acreanas surgiu de seringais, como Rio 
Branco, que nasceu do Seringal Empresa, ou surgiu de 
assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), como é o caso de Acrelândia, 
que surgiu como ponto de partida de um assentamen-
to. São cidades que possuem bairros que surgiram de 
ocupações irregulares.

Essas situações causam grandes transtornos 
para os cidadãos e também para as prefeituras. Ci-
dades que carecem de regularização fundiária têm 
problemas que se refletem inclusive na capacidade de 
investimento da Administração Pública. Isso porque é 
mais difícil realizar obras ou construir uma escola ou 
um centro de saúde, por exemplo, em um terreno não 
regularizado e que não tem a sua titularidade reconhe-
cida pelo Poder Público.

A ação do Governo de regularização fundiária da 
cidade vai superar essa fragilidade. Com a regularização 
e com os documentos que comprovem a propriedade 
dos imóveis, os moradores das cidades poderão ofere-
cer mais garantia e ter mais acesso a financiamentos 
bancários, de tal maneira que temos hoje, no Acre, o 
início de uma nova realidade, uma porta aberta para 
um novo desenvolvimento urbano e rural.

A regularização das áreas, sedes dos Municípios 
acreanos, é um anseio antigo da população e é também 
uma base principal para que os administradores pos-
sam reunir reais condições de acesso aos programas 
sociais e às linhas de investimentos que exigem um 
arcabouço legal para a efetiva inclusão desses Municí-
pios no plano de desenvolvimento da região. A falta de 
segurança jurídica prejudica os Municípios. É preciso 
promover mudanças nas relações de domínio da terra, 
de modo a beneficiar as populações mais carentes. 

As ações do Governo do Acre implicam mudanças 
nas relações de poder em favor daqueles que traba-
lham e sobrevivem da terra e abrem, ainda, a possibi-
lidade de uso mais eficiente e mais consequente para 
a promoção de uma verdadeira inclusão social. Então, 

estão de parabéns o Governo do Estado do Acre e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Minis-
tro Pepe Vargas, pela iniciativa de efetivar no Acre o 
sonho de tantos proprietários, que é o sonho de ter a 
sua propriedade devidamente regularizada e titulada 
para que a propriedade seja plenamente comprovada 
diante dos órgãos do Estado, para obterem financia-
mento e para poderem usufruir plenamente dos direitos 
que a propriedade da terra lhes garante. 

Eu quero também aproveitar, neste pronuncia-
mento, para reforçar um anúncio que já fiz na sessão 
de hoje, que é o voto de louvor à Universidade Fede-à Universidade Fede-
ral do Estado do Acre, ao curso de Direito, por haver 
logrado a 11a colocação na relação das 20 instituições 
com maior índice de aprovação proporcional no VI 
Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). Eu apresentei um requerimento, nos 
termos do art. 222 do Regimento Interno, para que 
seja consignado, nos Anais do Senado Federal, voto 
de louvor à Universidade Federal do Acre, ao curso de 
Direito, por haver logrado a 11a colocação na relação 
das 20 instituições de ensino superior com maior índi-
ce de aprovação proporcional no VI Exame de Ordem 
Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil.

Eu fiz também questão que este voto de louvor 
seja extensivo e encaminhado ao conhecimento da 
Magnífica Reitora da Universidade Federal do Acre, 
Professora Doutora Olinda Batista Assmar, e também 
ao Coordenador do Curso de Direito da Ufac, Profes-
sor Doutor Francisco Raimundo Alves Neto, e, por seu 
intermédio, a todo o corpo docente e aos estudantes 
de Direito da Universidade Federal do Acre.

A notícia para nós é motivo de orgulho – e fiz 
questão de ressaltar aqui – pela importância que a 
Universidade Federal do Acre tem para a sociedade 
acreana e também pela importância que o curso de 
Direito tem para a Universidade Federal do Acre, uma 
vez que foi o Curso de Direito o curso originário da 
nossa Universidade, há 48 anos.

Então, o fato de o Curso de Direito da Ufac con-
seguir aprovar proporcionalmente mais alunos do que 
a Universidade de São Paulo e que a Universidade de 
Brasília, nossa UnB, para nós é motivo de orgulho. Por 
isso, fiz questão de apresentar esse voto de louvor ao 
Curso de Direito, à Reitoria da Universidade Federal do 
Acre, ao corpo docente e aos alunos de Direito da Ufac.

Mas, ao mesmo tempo em que apresento esse 
voto de louvor, quero registrar também no Senado a 
tristeza que está vivendo um grande grupo de profes-
sores da Universidade Federal do Acre que tive uma 
redução drástica nos seus vencimentos. Eles tinham 
uma situação salarial construída ao longo da sua his-
tória. Vale ressaltar que são principalmente os profes-
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sores pioneiros da Universidade Federal do Acre, os 
mais antigos, muitos deles já aposentados, que tinham 
uma situação salarial já definida, como uma série de 
incorporações. 

Essas incorporações foram finalizadas até 2006. 
No período de 2006 até setembro de 2011, eles tiveram 
os seus vencimentos integralmente pagos. No entanto, 
por força de uma ação da Advocacia-Geral da União, 
acabaram tendo um corte drástico nos seus vencimen-
tos, a partir de setembro de 2011. Esse corte foi de tal 
monta que professores que tinham salário de aproxi-
madamente R$10 mil, da noite para o dia, passaram a 
receber algo como R$5,5 mil. Quer dizer, tiveram uma 
redução de 45% a 50% dos seus vencimentos.

Dessa forma, eles passaram a viver um drama 
terrível, porque são pessoas de idade avançada que 
não têm outra possibilidade de sobrevivência que não 
seja o seu salário como professor, como aposentado 
da Academia, a partir da Universidade Federal do Acre. 
Essa situação não atinge só professores da Ufac; atinge 
também professores de outras universidades federais, 
mas os professores da Ufac são os que estão sentindo 
mais fortemente essa situação.

Recebi uma carta do Secretário da Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do Acre, Prof. 
Haroldo, que fez um relato dramático. Faço questão 
de fazer a leitura de alguns pontos. 

Antecipadamente, peço ao Presidente que essa 
carta seja registrada, na íntegra, nos Anais do Senado. 
Ela fala sobre as incorporações de quintos décimos: 

As incorporações de quintos/décimos 
são objeto de pautas de legislação e de ações 
judiciais transitadas em julgados na Instância 
Federal. Para compreender o que significa as 
reduções e/ou retiradas das mesmas é neces-
sário um olhar ao passado.

A UFAC tem sua origem em meados dos 
anos 60/70, através da criação das Faculdade 
de Direito e de Ciências Econômicas e, após, 
com os cursos de Letras, Pedagogia, Matemá-
tica e Estudos Sociais, os quais deram origem 
à criação do Centro Universitário, culminando 
na sua transformação na Universidade Fede-
ral do Acre.

A premente necessidade de recursos hu-
manos, capacitados para a gestão do gover-
no naquela época, era bastante significativa. 
Com o olhar no desenvolvimento do governo 
do Estado do Acre, “pioneiros” contribuíram 
para a criação da Universidade Federal do 
Acre. Sendo que, naquela época, a maioria dos 
docentes veio de outras regiões do País, que, 
de forma sacerdotal, se dedicaram à formação 

de cidadãos com a qualidade necessária para 
implantação e consolidação do Estado do Acre.

Após as primeiras turmas, muitos se pós-
-graduaram e se vincularam à UFAC para dar 
continuidade à sublime tarefa de educar. São 
essas pessoas que, além de ensinarem, pes-
quisarem e fazerem extensão, tiveram, tam-
bém, que desenvolver as atividades acadêmi-
co-administratívas na gestão da UFAC. Dá-se 
aí a origem do direito as “incorporações” hoje 
denominadas de “Quintos/Décimos” — frutos 
que foram das normas legais: Lei n° 7.596/87, 
Decreto n° 94.664/87 e das Portarias MEC n° 
474/87 e 475/87, as quais criaram e regula-
mentaram o Plano Único de Classificação e 
Retribuição de Cargos e Empregos – PUCRE. 

Portanto, lá se vão mais de 25 anos [des-
sas incorporações consolidadas].

Após essas incorporações, suas vidas 
passaram a depender umbilicalmente dessas 
remunerações, proventos ou pensões, pois, 
como não poderia deixar de ser, todos os seus 
planejamentos socioeconômicos se norteavam 
nos mesmos.

Salienta-se que os reajustes ou as atu-
aíizações dessas “incorporações” sempre se 
deram de forma orgânica, pelas Administra-
ções Superiores da UFAC, pautando-se sem-
pre pelas autorizações hierárquicas e pelas 
práticas legais.

Excelência, a situação atualmente vivi-
da, pelos Servidores Docentes e Técnico-Ad-
ministrativos da UFAC: Ativos, Aposentados e 
Pensionistas é do mais profundo desespero!

Eles se encontram completamente ar-
rasados, maltratados e espezinhados, pois 
submetidos que são, diariamente, a todos os 
tipos de humilhações e chacotas que lhe são 
impingidas, por não poderem honrar com os 
seus compromissos, bem com com as suas 
responsabilidades financeiras.

E, por conseguinte, todos aqueles que 
deles dependem (pais, filhos, netos, etc.) tive-
ram também as suas vidas mutiladas. Muitos 
não conseguem sequer fazer as suas com-
pras de gêneros alimentícios, isso sem falar 
do pagamento das contas de: luz, água, alu-
guel, escola, etc.

Hoje, na sua grande maioria, em “idade 
já avançada”, sem condições, portanto, para 
voltar ao “mercado de trabalho”, de forma a 
tentar minorar os sofrimentos dos seus entes 
queridos, além de se encontrarem em via de 
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“perder “ os seus planos de saúde, por falta 
de pagamento, devido ao desequilíbrio provo-
cado e os altos valores cobrados, como é do 
conhecimento de todos.

Excelência, eles estão se sentindo de-
samparados, vilipendiados e achincalhados 
moralmente, estão adoecendo e perdendo a 
Fé, pois o tempo está passando e a situação 
está se agravando, isso tudo sem uma pers-
pectiva de solução rápida e definitiva, para 
pôr fim a toda esta angústia, para poderem 
continuar se mantendo e aos seus familiares, 
além é claro da vergonha (inclusive dos seus 
familiares) que passam diariamente, por terem 
todos esses percalços ao final da vida.

Trata-se de seres humanos que dedica-
ram todas as vidas a uma causa nobre: a for-
mação de homens e mulheres, cidadãos para 
o engrandecimento do Acre.

Excelência, reconhecemos e somos sa-
bedores do quanto tem-se empenhado pela 
“nossa causa”, na atenção dispensada para 
todos os nossos chamamentos, bem como 
da vossa [sic] presença nas “nossas cami-
nhadas” em busca da solução para esse mal 
que nos aflige, mas queremos aqui, mais uma 
vez, solicitar a V. Exª para que continue a nos 
ajudar a atingir os nossos objetivos, por ser 
legal e de direito.

Essa carta nos foi encaminhada pelo Secretário 
da Associação dos Docentes da Universidade Fede-
ral do Acre, o Prof. Haroldo, que pede, ao final, que o 
Supremo Tribunal Federal defira o pedido apresentado 
pelos professores da Ufac, no sentido de que os paga-
mentos dos referidos professores atingidos por essa 
situação voltem a ter a sua integralidade.

Tudo que os professores querem, neste momen-
to, é que seus salários voltem a ser pagos de maneira 
integral, como era feito até setembro de 2011, porque, 

de lá para cá, eles tiveram reduções drásticas e estão 
vivendo uma situação muito difícil. 

O Senador Paim, que é um defensor ardoroso 
das causas dos trabalhadores brasileiros, sabe o que 
significa uma redução drástica de salário, uma pessoa 
que tem salário aproximado de R$10 mil e, da noite 
para o dia, ter esse salário reduzido para R$4,5 mil, 
R$5 mil, R$5,5 mil, ou seja, uma redução de 40% a 
50% nos seus valores reais. Isso implica num dese-
quilíbrio total da família, porque o plano de saúde, a 
luz, a água, o telefone deixam de ser pagos, há com-
prometimento da escola dos filhos. Há uma situação 
muito delicada vivida hoje pelos professores mais an-
tigos da Universidade Federal do Acre e, certamente, 
de outras universidades federais que foram atingidos 
nesse corte das vantagens que eles haviam conquis-
tado na justiça há anos.

Então, fica o meu registro da agonia, do desespero 
vivido pelos professores e pelos funcionários técnico-
-administrativos mais antigos da Universidade Federal 
do Acre, na esperança de que o Supremo Tribunal Fe-
deral acolha a representação feita pelos Associação 
dos Docentes do Ensino Superior da Universidade 
Federal do Acre e de que eles possam, o quanto an-
tes, ter seus vencimentos pagos integralmente como 
foram pagos até setembro de 2011.

Era esse registro, Senador Paim, que gostaria 
de fazer.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Gosta-
ria de pedir a V. Exª a transcrição, na íntegra, dessa 
carta do secretário da Associação dos Docentes da 
Universidade Federal do Acre.

Muito obrigado, Senador Paim..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, Senador Anibal Diniz.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Conte conosco nessa luta dos professores no Acre 
e no Brasil, principalmente porque inúmeros Estados 
nem o piso cumprem até hoje. 

Meus cumprimentos.a V. Exª.
O Senador Dornelles tinha pedido pela ordem.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o meu pronunciamento sobre os 134 anos 
do jornal O Fluminense, eu pediria a V. Exª que fosse 
considerado como lido e publicado na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SENADOR FRANCISCO DORNELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Jornal O Fluminense com-
pletou na última terça-feira, dia 8 de maio, 134 anos. O 
Fluminense é o quarto jornal mais antigo em circulação 
ininterrupta no país. Sob a coordenação de Francisco 
Rodrigues de Miranda e Prudêncio Luís Ferreira Tra-
vassos, o Fluminense foi fundado em um período de 
grande efervescência política. O Império de Dom Pedro 
II estava desgastado e eclodiam pelo Brasil movimen-
tos revolucionários, em sua maioria abolicionistas. Sete 
anos antes de sua fundação, a Lei do Ventre Livre fora 
aprovada e tornava livres os filhos de escravos, um 
grande passo para a abolição da escravatura.

Na época, o Rio de Janeiro era a sede da corte 
e Niterói tinha grande importância no país, pois desde 
1834 era a capital da província do Rio de Janeiro, que 
depois da Proclamação da República se tornou esta-
do do Rio de Janeiro. O transporte de barcas surgiu 
em 1835, mas outros serviços fundamentais como luz 
elétrica e telefonia ainda não haviam sido implantados.

Sr. Presidente, enquanto o país caminhava para se 
tornar uma República, o jornal também evoluía. No ano 
de 1878, o jornal passaria pela primeira reforma, quando 
passou para as mãos do Major Francisco Rodrigues de 
Miranda. Em 1879,com a entrada do jornalista Guilherme 
Briggs na chefia de redação, o Fluminense ficou ainda 
mais dinâmico passando a ter publicação diária com en-
foque aos melhoramentos urbanos da cidade de Niterói.

Sr. Presidente, a mudança mais radical do Jor-
nal O Fluminense ocorreu em 1954, com a criação da 
Editora O Fluminense S/A, com o jornalista Alberto 
Francisco Torres à frente. Grande empreendedor que 
era, Torres promoveu o reaparelhamento das oficinas, 

em 1957, a instalação da primeira rotativa, em 1961 e 
a introdução da impressão off-set, em 1975.

Momentos marcantes da história passaram pe-
las páginas do Jornal O Fluminense. No século 19, a 
Abolição da Escravatura e a Proclamação da Repú-
blica. Nos séculos 20 e 21, os conflitos mundiais das 
duas grandes guerras, a chegada do homem à lua, os 
cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira; e a der-
rubada das Torres Gêmeas. Grandes acontecimentos 
na região e no Estado, a inauguração da Ponte Rio-
-Niterói; a fusão do antigo estado do Rio de Janeiro 
com a Guanabara, e as chuvas em Niterói e na Região 
Serrana também foram destaque em O Fluminense.

Sr. Presidente, o Jornal O Fluminense nos seus 
134 anos de existência tornou-se um dos jornais mais 
importantes do cenário político nacional mantendo uma 
postura de defesa da integridade, da soberania e das 
aspirações populares.

Congratulo-me com todo o Grupo Fluminense de 
Comunicação na pessoa de Alexandre Torres que tem 
feito uma administração brilhante e tem a confiança de 
toda a classe política e empresarial do Rio de Janeiro.

Congratulo-me ainda com todos os colaboradores 
e funcionários do Jornal O Fluminense por essa data 
que é tão especial para eles quanto para nós. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Tem a palavra o Senador Pedro Taques como 
orador inscrito. E como Líder falará em seguida a V. 
Exª o Senador Magno Malta.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumpro o 
dever de comunicar o falecimento de uma grande advo-
gada do Estado de Mato Grosso, uma ex-aluna, Bianka 
Capilé, filha de uma família tradicional de nosso Estado, 
família de advogados, cidadãos de bem, trabalhadores. 

Bianca Capilé morreu esta madrugada, aos 33 
anos, vítima de câncer. Então, eu quero, na forma regi-
mental, que o Senado da República envie menção de 
pesar pela perda dessa jovem trabalhadora, estudiosa, 
mas assim os destinos de Deus desejaram.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebe o requerimento que V. Exª deve 
estar encaminhando à Mesa e daremos encaminhamento 
regimental e todo o procedimento para que a família receba 
a nossa solidariedade e o apoio da Casa em seu nome.

Senador Magno Malta com a palavra, pelo tempo 
de vinte minutos.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio 
Senado e aqueles que nos veem pela TV Senado, quero 
cumprimentar a Deputada Federal Sueli Vidigal e cumpri-
mentar o seu marido, o Prefeito Sérgio Vidigal, nosso ami-
go, Prefeito da Serra, que, a exemplo de todos os prefeitos 
do Brasil vieram a Brasília, primeiro, para esse encontro 
em que a Presidente Dilma assina, com muita respon-
sabilidade, esse projeto feliz chamado Brasil Carinhoso, 
em favor das crianças de zero a seis anos de idade, que 
certamente é respeitoso para com a nossa infância e dá 
visibilidade a um viés absolutamente importante, porque 
ninguém nasce na terceira idade. Nasce na primeira. Nin-
guém nasce com 60 anos; nasce com zero. E ninguém 
constrói casa pelo telhado. Constrói-se casa pelo alicer-
ce. E criança é alicerce. Por isso, é muito importante esse 
projeto do Governo Federal, Brasil Carinhoso.

E aí cumprimento o Prefeito Sérgio Vidigal, Prefeito 
da Serra, prefeito de três mandatos. Num excelente go-
verno, recuperou a Serra com uma gestão vitoriosa. E, 
cumprimentando o Prefeito Sérgio Vidigal, Sr. Presidente, 
cumprimento os prefeitos do Espírito Santo e do Brasil.

Senador Dornelles, há um assunto que nos interessa. 
Falando hoje aos prefeitos, a Presidente Dilma foi vaiada. 
Falta de palma para mim é pior do que vaia. Para mim, 
se o cara não quer aplaudir é melhor ele vaiar. Porque se 
você está falando e ninguém o aplaude é pior do que vaia. 
E vaia nem sempre é ruim. Porque essas vaias, Senador 
Paim, que a Presidente Dilma levou hoje mostram real-
mente que ela tem esse respeito que o mundo começa a 
lhe devotar e o respeito que a fez Presidente da República.

A Presidente Dilma, após discursar, Senador Pe-
dro Taques, falando do Brasil Carinhoso, dessa creche 
que vai atender as nossas crianças do Mato Grosso, as 
minhas crianças do Espírito Santo, de zero a seis anos 
de idade, é um projeto audacioso, que vai dando braços 
e pernas ao Bolsa Família, que vai tirando da miséria... 
Pobreza não é demérito – Jesus disse: “Pobres, sempre 
os tereis convosco” –, mas miséria é demérito.

O Presidente Lula recebeu este País com 40 mi-
lhões de miseráveis e 11 milhões de desempregados. 
E 30 milhões saíram da miséria e hoje são chamados 
de pobres emergentes pelos colunistas do Brasil.

Pois bem, alguma coisa ainda tinha que se fazer. 
Ouvi a Presidente em rede nacional. Olha, eu batalhei 
pela eleição dessa Presidente, mas, nos últimos dias, 
eu me angustiei muito com essa situação do Fundap 
do nosso Estado e fiz enfrentamentos duros ao Gover-
no, até porque a minha crítica não é uma alíquota para 
todos. A minha crítica era a passagem de que precisá-
vamos, Prefeito Sérgio Vidigal, essa compensação para 
podermos acabar com o Fundap, que existe há 41 anos.

Mas sou capaz de reconhecer, Senador Inácio Ar-
ruda, a coragem dessa mulher. Não é à toa que, ainda 
saindo da adolescência e entrando na juventude, aos 
18 anos, a Presidenta Dilma participou do grande mo-
vimento libertador deste País, no período da ditadura 
militar. Nos anos dourados, enquanto as jovenzinhas iam 
aos bailes de saia plissada azul, de sapatos Vulcabrás 
e meias até o meio da canela, como vinham das esco-
las, de blusa branca, Dilma estava presa por um sonho 
de liberdade para este País. Por isso, acho essa mulher 
destemida e mostro ao mundo o que ela fez hoje, mes-
mo sendo vaiada pelos prefeitos. É que ela é diferente 
de Cristina Kirchner, com todo o respeito, do Presidente 
da Bolívia, que quebra contratos, que desrespeita con-
tratos. A Presidenta Dilma, ao encerrar sua fala, Sena-
dor Dornelles, se despediu dizendo: “Um abraço para 
todos”. Os prefeitos, parece-me que ensaiados, fizeram 
um coro: “Royalties, royalties, royalties.” Ela voltou. 
Qualquer outro Presidente teria escorregado, qualquer 
outro diria: falamos em um outro momento; depois da-
rei uma coletiva sobre isso; é pauta para um outro dia. 
Ela simplesmente voltou, Senador Dornelles, e disse: 
“O que eu tenho para dizer certamente é o que vocês 
não querem ouvir”. Disse que o que tinha para dizer era 
que o para traz, quer dizer, nos contratos, no que estava 
assinado, no que estava formalizado, ela não iria mexer. 
Levou uma vaia sonora, como se estivesse dizendo que 
o pacto federativo, art. 60 da Constituição, não pode ser 
violado. Não se quebram contratos, prefeitos! Aqueles 
que vaiaram Dilma ou não conhecem isso ou estão dis-
postos, também, a quebrar contratos. A segunda parte 
da fala da Presidenta – e viva a Presidenta! – foi de que 
em um segundo momento, no para frente, eles vão ter 
de lutar para conseguir. Como se estivesse dizendo: 
isso não é comigo não; é com o Supremo. Vocês vão 
ter de lutar para conseguir. Não têm de me convencer. 
Vão ter de lutar para conseguir na Justiça.

Por isso, Senador Dornelles, venho a esta tribuna 
aplaudir a Presidenta da República em nome do povo 
do Rio, em nome do povo do Espírito Santo, do povo 
do meu Estado, por essa atitude grande, de uma Pre-
sidenta grande. Por isso é tão bem avaliada no mundo 
inteiro, avaliada pela população brasileira, por atitudes 
corajosas e descentes como essa que tomou em rela-
ção aos royalties do petróleo.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – V. 
Exª me permite?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª 
tem a palavra.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senador Magno Malta, quero cumprimentar V. Exª pelo 
seu pronunciamento e reiterar, ratificar a coragem, a 
transparência da Presidenta Dilma Rousseff. Acho que, 
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se fizermos um levantamento histórico, jamais um Pre-
sidente da República disse a 3 mil prefeitos aquilo que 
eles não gostariam de escutar. E disse com muita cora-
gem, com muita transparência e com muita base. Disse 
que realmente a Constituição tem que ser respeitada 
e que não poderia haver uma legislação de natureza 
retroativa que ignorasse contratos já assinados. Quero 
cumprimentar V. Exª. As suas palavras representam a 
posição da bancada do Rio e cumprimentar e reiterar 
à Presidenta Dilma a nossa mais profunda admiração 
pela demonstração de coragem e transparência que 
ela deu hoje no encontro de Brasília.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Incor-
poro o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento, porque 
certamente é a reiteração, a repetição e a reverbera-
ção do que nós, há meses, há anos, estamos tratando 
nesta Casa. E falo pela bancada do Espírito Santo, do 
esforço do então Senador Renato Casagrande, hoje 
Governador, a Senadora Ana Rita e o Senador Ricar-
do Ferraço, que aqui, sempre em coro, empenharam-
-se o tempo inteiro no sentido de que não fôssemos 
mutilados, assaltados nos nossos direitos e que o art. 
60 da Constituição não fosse violado.

Lembro-me de que, quando se pensou – e pen-
sávamos – que o Rio de Janeiro e São Paulo já en-
trariam, em 2012, no vermelho, fui fechar as BRs do 
meu Estado, fui queimar pneu para chamar atenção 
da Presidente. S. Exª estava viajando e lembro-me de 
que, quando ela voltou, numa reunião do conselho 
político – era líder do meu partido –, este assunto não 
estava em pauta, Senador Dornelles. Eu abordei o as-
sunto e ela ficou calada. No final da reunião, ela disse: 
“Com relação aos royalties, quero dizer ao Senador 
Magno Malta que o Senado extrapolou”. Essas foram 
as palavras dela. Certamente, vou retomar essa pauta.

Depois, quando a abracei e a agradeci, ela disse: 
“Fique tranquilo porque não vamos cometer irrespon-
sabilidade”. Aquilo tranquilizou o meu coração.

Tivemos outros embates, mas hoje, ao ver essa 
Presidente na frente de mais de 3 mil prefeitos que 
esqueceram tudo de inclusão social e de benefícios 
feitos pelo Governo Lula e a sequência dada pela Pre-
sidenta Dilma e o que ela havia acabado de anunciar, 
deram uma sonora vaia nela por dizer que não violaria 
a Constituição brasileira e não violaria criando uma le-
gislação que pudesse retroagir para prejudicar, porque 
a Lei Maior diz isso – não é Senador Paim? V. Exª que 
é doutor. Não é, Senador Inácio?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu não sou doutor.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Inácio 
é o único comunista que é amigo de Jesus. Hein, amigo 
de Jesus? A lei retroage é para beneficiar. A Lei Maior diz 

isso. E aí os Prefeitos queriam R$8 bilhões, a Presidente 
me falou. Mas ela disse: “De onde eu vou tirar R$8 bilhões 
para dar para eles?” Então, eles viram a possibilidade 
de atacar os contratos dos royalties, aquilo que já está 
firmado, Prefeito Sérgio Vidigal, que é Prefeito da Serra, 
um Município do Espírito Santo que tem o benefício dos 
royalties e que sabe o preço que ia pagar, que sabe o 
preço que o Rio ia pagar, que nós juntos íamos pagar.

Por isso, estou agradecido a Deus e, neste mo-
mento, com muita dignidade, desta tribuna quero aplau-
dir a Presidente da República. Posso até bater palmas 
sozinho – não é contra o Regimento não; é? O senhor 
pode bater palmas comigo, Senador Dornelles? O 
prefeito pode bater palmas aí? Então, nós, do Espírito 
Santo... Tem o aplauso, não é, Inácio? Porque a Presi-
dente Dilma realmente merece o nosso aplauso – viu 
Senador Wellington? A Presidente Dilma merece o 
nosso aplauso por essa atitude corajosa. Por isso ela 
mostra que é diferente da Presidente da Argentina e 
do Presidente da Bolívia, que não respeita contrato, 
que não respeita investidor, que não respeita nada. 
Atitudes absolutamente eleitoreiras, fúteis, fugazes, 
que desaparecem da mesma forma que aparecem.

Por isso, o mundo passa a respeitar um pouco 
mais o Brasil, desde o advento do nascimento de Luiz 
Inácio Lula da Silva, como presidente, das inclusões 
sociais que foram feitas aqui e, em seguida, a conti-
nuidade da Presidente Dilma, que foi gerente dessa 
empresa, durante oito anos, e tornou-se diretora dela 
agora. Ela a conhece muito bem e vai tomando atitudes 
dessa natureza, que nos orgulha muito como brasileiros.

E, como cidadão do Espírito Santo, sou mui-
to agradecido. Ela não está fazendo nenhum favor a 
nós, mas sou agradecido pela responsabilidade, como 
Presidente, de tratar esses dois entes federados, na 
questão dos royalties, respeitando contratos que já 
tinham sido firmados.

V. Exª tem o aparte.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Agra-

deço o aparte que V. Exª me concede. Devo dizer que 
compreendo e respeito a posição de V. Exª, diferente 
da minha quando trabalhamos o projeto aqui. Devo 
lembrar apenas que a minha tese é a mesma. Acho 
que na forma como o projeto foi formatado não se que-
bram contratos, porque os contratos são entre a União 
e as empresas. E, neste caso, o que foi tratado aqui no 
Senado e o que está sendo tratado agora no projeto 
na Câmara é o formato para a distribuição dos royal-
ties. De qualquer modo, devo dizer que compreendo 
o posicionamento que V. Exª apresenta na tarde hoje, 
e alegra-me, pelo menos, pelos aplausos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas 
eu só chamei a atenção de V. Exª porque a Presidente 
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Dilma é do seu partido e V. Exª deve estar mais alegre 
do que eu. Imagine se V. Exª pertencesse a um partido 
em que o presidente ou a presidenta fosse um violador 
da Constituição. Por isso, fiz questão de dizer que ela 
vai se diferenciando e, por isso, o Brasil é o grande lí-
der desta nossa América – certo, Senador Dornelles? 
– por causa desse tipo de atitude.

Encerro a minha fala, Sr. Presidente, dizendo que 
escutei com cuidado o pronunciamento da Senadora 
Marta Suplicy hoje à tarde aqui. Acontece um seminário 
GLBT, que é um seminário do mandato dela, e hoje o que 
estava marcado era uma audiência pública, na Comissão 
de Direitos Humanos, que V. Exª preside, e que algumas 
pessoas foram indicadas para o debate. O meu indicado 
era o Pr. Silas Malafaia e outras figuras que pensam como 
nós, mas, de repente, foi desmarcado. Não sei por quê. 
Estranhamente, foi desmarcado e virou só um seminário. 
Espero que não seja para fugir do debate.

Fui entrevistado para o jornal da tarde da Rede 
Globo: Hoje. O repórter me perguntava a respeito de 
uma afirmação da nossa nobre Senadora, que eu res-
peito porque defende o que acredita, como eu também 
defendo o que acredito, que o movimento vai manter 
o substitutivo de Fátima Cleide. Eu só quero lembrar 
à sociedade brasileira que o substitutivo de Fátima 
Cleide é o mesmo de Iara Bernardi. Se você demitir 
um homossexual, pega sete anos de cadeia. Se você 
não admitir, sete. Se você não aceitar o gesto afetivo, 
cinco anos de cadeia, Prefeito. Se você não alugar um 
imóvel seu para um homossexual, cinco anos de ca-
deia. Você pode não alugar seu imóvel para um negro, 
um índio, um portador de deficiência. Você pode não 
admitir um índio, um negro, um pardo, um católico, um 
muçulmano, um evangélico. Você não pega sete anos 
de cadeia. Se você demitir, você não vai preso.

Eu gosto sempre de usar uma figura que o Silas 
usa. Você é de uma família muçulmana e descobre que 
a babá de seu filho é evangélica, e ela está ensinando 
princípios cristãos para o seu filho. Você pode muito 
bem demitir essa babá porque você não vai preso. 
Mas, se você descobre que a babá é homossexual, se 
você a demitir, vai para a cadeia. Esse projeto da Iara 
Bernardes, com substitutivo da Fátima Cleide, é o que 
eu tenho dito desta tribuna: “É a tentativa de formar o 
império homossexual no Brasil”.

E quando a Senadora Marta diz que vai manter 
o substitutivo da Fátima – não é mais o dela –, que o 
movimento quer esse substitutivo, ótimo! Mas diz que 
não faz acordo. Lamento informar que nós nunca pro-
curamos ninguém para fazer acordo; muito pelo con-
trário, nós fomos procurados. Nós é que não fazemos 
acordo. Qualquer texto tem que versar sobre intolerân-
cia e não criminalizar a homofobia.

Você pode muito bem ser contra a prática homos-
sexual; você é criminoso por isso? Não. Mas o projeto 
diz que você será criminoso sim! Ora, você pode não 
aceitar; você é criminoso? Não. Mas o projeto diz que 
sim! Então, nós teremos uma Nação que precisa en-
golir tudo porque senão será tratada como criminosa 
homofóbica. Ora, isso não tem nem sentido!

O que ocorre é que nós vamos derrotar esse projeto, 
seja substitutivo ou não. Venha ele como vier, Senador 
Paim, nós vamos derrotar. A Frente da Família nesta Casa, 
dos 81 Senadores, nós temos 75; dos 513 Deputados 
Federais, nós temos mais de 490. Aviso que qualquer 
tentativa será frustrante como sempre o foi. Nós vamos 
trabalhar aquilo que nós acreditamos, porque acredita-
mos em família nos moldes de Deus: macho e fêmea. 
Não existe cromossomo homossexual. Quando a mulher 
está grávida, alguém diz: olha, a fulana está grávida, é 
um homossexualzinho? Se está grávida, o que se diz? É 
uma menina. Se está grávida, o que se diz? É um menino.

Nós acreditamos no formato de Deus. Agora, se a 
sociedade evoluiu, se agora existe Internet e os homens 
pensam de outra maneira, são os homens e a Internet! 
Nós nos mantemos em um princípio de vida como Deus 
a formatou e a criou. E é assim que nós vamos lutar.

Aviso, tão somente, que nós nunca pedimos acor-
do e também acordo nós não queremos. Do jeito que 
o texto vier, nós vamos derrotá-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Magno Malta, deixe-me esclarecer ao Ple-
nário que, como Presidente da Comissão dos Direitos 
Humanos, entendi que seria muito melhor realizar um 
seminário no Petrônio Portella do que na Comissão 
de Direitos Humanos, porque teríamos de equilibrar 
o número de convidados. Teríamos praticamente 12 
de um lado e 12 do outro, e ficaria desproporcional se 
não caminhássemos nesse sentido. Então, eu quero 
dizer que sugeri, inclusive, à Senadora que fizesse 
um seminário em seu gabinete. E assim ela entendeu.

E quero dizer que o PL nº 122, no momento em 
que as partes entenderem, colocarei em votação, sem 
nenhum problema, na Comissão de Direitos Humanos.

Passamos a palavra, neste momento, depois da 
fala do Senador Magno Malta, à Senadora Lídice da 
Mata, pelo tempo de vinte minutos.

Prorrogo a sessão por mais uma hora.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na próxima 
quinta-feira é o Dia Nacional de Enfrentamento da Vio-
lência Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

No Brasil, a cada oito minutos, uma criança é vitima 
de abuso sexual. Segundo o Ministério da Justiça, a cada 
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ano, sessenta mil crianças são violentadas sexualmente, 
sendo que 82% têm entre dois e dez anos de idade, e, 
em 92% dos casos, o violador é um membro da própria 
família, seja o pai biológico, padrasto, tios, avós ou irmãos.

Desde maio de 2003 até março de 2011, o servi-
ço telefônico Disque 100 (Disque Denúncia Nacional), 
mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, registrou 52 mil denúncias de 
violência sexual (abuso e exploração comercial) contra 
crianças e adolescentes de todo o País. Oito em cada 
dez vítimas são meninas. O serviço funciona 24 horas e 
nos sete dias da semana. Somente no ano passado, o 
Disque 100 realizou quase 243 mil atendimentos, sendo 
que, desse total, cerca de 40% referiam-se a denúncias.

As denúncias registradas no Disque 100 são exa-
minadas e encaminhadas aos serviços de atendimento, 
proteção e responsabilização do Sistema de Garantia 
de Direitos da Infância e Adolescência presentes nos 
Estados e nos Municípios brasileiros. Os principais 
parceiros são os conselhos tutelares, os órgãos da 
segurança pública – Delegacias de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente, Polícia Militar, Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Federal – e Ministério Público.

Os números indicam a necessidade urgente de pro-
teger essa parcela vulnerável da população. Segundo a 
Secretaria, o Nordeste é a região de onde surge a maior 
parte das denúncias (37%), seguida do Sudeste (35%), 
do Sul (12%), do Norte e do Centro-Oeste (8% cada).

Além desses dados, estamos assistindo ao avanço 
da pedofilia na Internet, no Brasil e no mundo. Em 2010, fo-
ram 2.688 denúncias de pornografia na Internet, segundo 
a Safernet, uma associação civil de direito privado voltada 
ao combate da pornografia infantil na Internet brasileira.

Outros levantamentos apontam para números 
alarmantes, como a matriz intersetorial de enfrenta-
mento da exploração sexual de crianças e adolescen-
tes, desenvolvida pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos em parceria com outras instituições, que 
está sendo atualizada e aponta 2.818 municípios com 
vulnerabilidade ou existência desse tipo de violência.

Também a Polícia Rodoviária Federal fez um ma-
peamento, em 2010, e elencou 1.820 Municípios con-
siderados vulneráveis à exploração sexual de crianças 
e adolescentes em rodovias federais. Todos esses nú-
meros inaceitáveis, que nos colocam diante do drama 
enfrentado por milhares de famílias e que indicam que, 
apesar dos avanços registrados no que se refere à de-
fesa das crianças e dos adolescentes, ainda é preciso 
fazer muito mais. São necessárias ações articuladas 
envolvendo os Poderes Públicos e a sociedade civil 
organizada para combatermos efetivamente essa ver-
dadeira praga que envergonha a todos nós.

Foi para chamar a atenção para essa dura reali-
dade que 18 de maio foi instituído como o Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Inclusive, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, essa data deve-se a uma iniciativa 
do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
Yves de Roussan, (Cedeca, Bahia), que realiza em 
meu Estado um trabalho exemplar, sob a direção do 
nosso querido companheiro, ex-vereador, advogado, 
militante dos direitos humanos e presidente municipal 
do PSB de Salvador, Waldemar Oliveira. O resultado 
desse trabalho é que a Bahia é hoje, conforme dados 
de 2011 do Disque 100, o segundo Estado que mais 
efetua denúncias de abuso contra crianças e adoles-
centes, fruto das campanhas realizadas anualmente.

É importante também ressaltar que, apesar des-
sa tragédia humana, que é a exploração de nossas 
crianças e adolescentes, o Brasil está atento a essa 
questão. Fomos o primeiro país a promulgar um marco 
legal, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
em 1990, em consonância com a Convenção sobre 
os Direitos da Criança, de 1989, decorrido apenas um 
ano de sua aprovação no âmbito das Nações Unidas.

Estima-se que o ECA tenha inspirado mais de 15 
reformas legislativas, em especial na América Latina. 

Outro dado relevante é que, dos 5.565 Municípios 
brasileiros, atualmente, há conselhos de direitos implanta-
dos em 92% deles e 98% implantaram conselhos tutelares.

Desde o ano 2000, o Brasil possui um Plano Na-
cional, com diretrizes para o enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e adolescentes.

Algumas iniciativas do Governo brasileiro têm sido 
referências para a cooperação internacional, a exemplo da 
metodologia de diagnóstico e mobilização de redes locais, 
que está sendo partilhada com a Argentina, Paraguai e 
Uruguai, em projeto financiado pelo BID e desenvolvido 
em 15 cidades gêmeas, bem como a metodologia do 
Disque 100, hoje disseminada em outros países.

Além das ações interministeriais, a política nacional 
tem-se destacado pela ampla mobilização, como, por 
exemplo, o engajamento de setores empresariais estra-
tégicos, tais como de turismo, transportes e centrais de 
abastecimento, que têm firmado termos de compromisso, 
elaborado campanhas e promovido ações de capacita-
ção de trabalhadores para o enfrentamento do problema.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
quero destacar, ainda, o papel do Parlamento para o 
avanço do marco legal. Em 2003/2004, tivemos a Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito para Investigar 
a Exploração Sexual, que chamou a atenção para a 
gravidade da situação.

Na primeira década dos anos 2000, o Brasil avan-
çou de forma significativa no enfrentamento da violên-
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cia contra crianças e adolescentes, com aprovação de 
políticas nacionais temáticas pelo Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 
inclusive o Programa Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Já o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violên-
cia Sexual Contra Crianças e Adolescentes foi consti-
tuído como instância plural, interinstitucional, formada 
por organizações da sociedade civil e do Estado, ar-
ticuladas para estimular a implementação das ações 
previstas no Plano Nacional.

Nesse sentido, têm sido realizadas atividades 
públicas a cada 18 de maio, data oficialmente reconhe-
cida, por força da Lei Federal 9.970, de 2000, como 
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, sendo a principal 
razão para sua escolha a brutal violência sexual que 
vitimou fatalmente Araceli Crespo em 18 de maio de 
1973, em Vitória, no Espírito Santo.

Diante desse quadro crescente de denúncias, que 
deixa clara a eficiência do serviço, nos chama a atenção 
a necessidade de que os governos estaduais equipem 
suas polícias investigativas para que possam fazer frente 
a esse grave problema. Infelizmente, muitas denúncias 
não são apuradas por falta de estrutura, e nossa pre-
ocupação é de que esse fato venha a desestimular as 
denúncias. Esta, inclusive, também é uma preocupação 
do Cedeca/Bahia, manifestada nacionalmente. 

Já tivemos os Cedecas em audiência pública, aqui 
na Comissão de Direitos Humanos ano passado, e a voz 
do Cedeca/Bahia se faz presente permanentemente em 
todos os fóruns de direitos humanos, para chamar a aten-
ção do Governo do Estado da necessidade de capacitar-
mos, qualificarmos e darmos estruturas às nossas polícias 
para, efetivamente, enfrentarmos a questão da explora-
ção e do abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Creio que o Governo Federal deve estimular, junta-
mente com os governos estaduais, a criação de delegacias 
específicas e atuar junto ao Poder Judiciário, sugerindo a 
criação de varas criminas especializadas em crimes con-
tra crianças e adolescentes, para agilizar a tramitação dos 
processos e evitar, assim, a ainda elevada prescrição dos 
crimes. Destaque-se ainda que apenas cinco Estados 
possuem varas especializadas, sendo um deles a Bahia.

Por fim, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, no 
ensejo das manifestações em todo o País contra a 
violência sexual de crianças e adolescentes, quero 
registrar e convidar a todos para atividade que o Co-
mitê Estadual da Bahia de Enfrentamento à Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, coordenado 
pelo Cedeca/Bahia, realizará nesta sexta-feira, dia 18, 
das 14 às 16 horas, com distribuição de flores e pan-
fletos em diversos locais da capital baiana.

Também nesta quarta-feira, 16 de maio, acontece 
seminário no Auditório do Centro Cultural da Câmara 
Municipal de Salvador, sobre o tema “Sistema de garan-
tia de direitos da criança e do adolescente e desafios 
na perspectiva do enfrentamento da violência sexual”.

Falei aqui de eventos que vão acontecer na Bahia 
para saudar e estimular aqueles lutadores dos direitos 
das crianças no meu Estado a continuarem nessa luta, 
mas registro que essas manifestações e manifestações 
de todos os tipos ocorrerão no Brasil inteiro. Diversas 
são as assembleias legislativas, as câmaras de vere-
adores que estarão dedicando sessões especiais, ou 
haverá manifestações públicas justamente para pro-
testar e para mobilizar a opinião pública nessa data 
tão importante de reafirmação do nosso compromisso 
de luta contra o abuso sexual e a violência sexual a 
crianças e adolescentes em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são muitos 
os desafios que ainda temos pela frente para banir de-
finitivamente de nossa sociedade essa ação criminosa 
que marca de forma trágica a infância e a adolescência 
de nossas crianças e jovens. Para isso, precisamos 
principalmente de compromisso do Governo Federal, 
e temos um Governo comprometido em implementar 
políticas públicas importantes, mas, acima de tudo, com 
a mobilização da sociedade para agir, para denunciar, 
para fiscalizar e para exigir justiça.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Essa foi a Senadora Lídice da Mata. Meus cumpri-
mentos pelo pronunciamento.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Agora, como Líder, fala o Senador Sérgio Petecão.

Enquanto o Senador Sérgio Petecão se dirige à 
tribuna, a Presidência cede a palavra, pela ordem, à 
Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores. Muito 
obrigada, Senador Sérgio Petecão, pela atenção.

Eu queria apenas fazer um registro, Senador 
Paulo Paim, e tenho certeza de que V. Exª e o Sena-
dor Pedro Simon também compartilham disto, porque 
eu queria registrar os 100 anos de fundação da Co-
operativa Santa Clara, criada em Carlos Barbosa, no 
nordeste do nosso Estado, junto à Serra Gaúcha.

As atividades dessa cooperativa se iniciaram com 
a instalação de uma microempresa de queijo e manteiga 
que procurava melhorar o rendimento das empresas 
com o aproveitamento da produção de leite e logo se 
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transformou ,em 1912, em uma cooperativa, com um 
grupo de apenas 17 produtores de leite.

São 100 anos de atividades, um século, reunindo hoje 
mais de quatro mil associados em 95 cidades gaúchas.

A Cooperativa Santa Clara é a única cooperati-
va do Brasil a conseguir a marca do centenário, sem 
interromper as suas atividades.

O trabalho incansável dos funcionários e colabora-
dores e dos produtores, seus sócios, é motivo de muito 
orgulho para Carlos Barbosa, conhecido nacionalmente 
como um grande produtor de leite e derivados e tam-
bém como Carlos Barbosa da nossa Tramontina – que 
V. Exª conhece bem –, de um futsal muito conhecido e 
também de grandes eventos gastronômicos naquela 
região, tendo como carro-chefe o queijo.

Muito obrigada, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Parabéns, Senadora Ana Amélia. Meus cumprimentos 
por ter somado ao seu belo pronunciamento o nome do 
Senador Simon e deste Senador. Meus cumprimentos.

Senador Sérgio Petecão, como líder, pelo tempo 
de 20 minutos.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, 
agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero dizer 
da satisfação e da alegria em usar a tribuna desta Casa 
com V. Exª presidindo os trabalhos.

Senador Paim, o que me traz à tribuna nesta 
tarde noite de hoje é que eu, por todo o dia de hoje, 
recebi vários telefonemas. E o meu gabinete também, 
quando cheguei hoje cedo, me fez um relato de um pro-
nunciamento feito desta tribuna do Senado pelo ilustre 
Senador Anibal Diniz, que falava de um estudo feito 
pela assessoria técnica. Hoje eu tive oportunidade de 
falar com o Anibal. Pensei que tinha sido a assessoria 
técnica do Senado, mas não foi. Segundo o Senador 
Anibal, foi a Liderança do PT que fez esse estudo, que 
mostra que a mudança de horário é um fato natural que 
tem ocorrido com a evolução dos tempos.

Hoje eu tive oportunidade de falar com o Sena-
dor Anibal, com quem tenho mantido uma boa relação. 
O Senador Anibal tem tido um respeito muito grande 
para com a minha pessoa e eu tenho procurado cor-
responder também num bom diálogo. Eu diria que nós 
temos aqui um bom diálogo, porque ele é uma pessoa 
que sempre me respeitou, e tenho que reconhecer isso 
aqui da tribuna. Ele é daqueles que aceitam críticas. 
Quando nós fazemos a crítica, ele aceita e não fica 
emburrado, não fica com raiva. Então, tenho que reco-
nhecer aqui essa virtude do Senador Anibal.

Mas eu queria aqui fazer um apelo ao nobre 
Senador, para que possamos resolver essa situação. 
Temos o projeto do Deputado Federal Pauderney, do 

Amazonas, que trata da situação do horário do Acre. 
Todos os senhores sabem, principalmente o povo do 
Acre sabe, que a Presidente Dilma encaminhou para 
a Câmara um projeto, que o Deputado Federal Fla-
viano Melo está acompanhando, que trata e resolve a 
situação do nosso horário, ao trazer o horário de volta 
para o Acre e também para parte da Amazônia. Mas, 
para nossa satisfação e alegria, aqui, no Senado, tam-
bém já tramita um projeto que já passou pela Câmara. 

Aí vem o meu apelo ao Senador Anibal. Há sema-
nas, ele entrou com um requerimento pedindo, Senador 
Paulo Paim, para que esse projeto do Deputado Federal 
Pauderney pudesse tramitar em mais duas comissões. 
Ora, aqui, no Senado, é de praxe que as comissões se 
unam para dar maior celeridade aos projetos que tramitam 
aqui na Casa. Com o pouco tempo em que estou aqui, 
no Senado, já tive oportunidade de participar, várias ve-
zes, de reuniões na CCJ e em outras comissões que se 
juntam para que os projetos possam ter certa celeridade. 

O Senador Anibal está exatamente na contramão 
do entendimento desta Casa. Ele quer que o projeto do 
Deputado Pauderney tramite em mais duas comissões, 
a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão 
de Relações Exteriores. Não, por essas comissões o 
projeto teria que passar. Ele quer que passe agora na 
Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de 
Desenvolvimento Regional. Ora, eu acho que não há 
necessidade. Eu penso que o instrumento de protela-
ção, o instrumento de segurar o projeto aqui, no Sena-
do, não é bom, não é bom para nós. Eu tenho dito isso 
ao Anibal e tive oportunidade de dizer isso à impren-
sa. Temos que resolver a situação do horário do Acre. 

Confesso aos senhores que eu, Sérgio Petecão, 
não tenho mais uma opinião formada se o horário é 
bom para mim ou se é ruim o horário velho ou o horário 
novo, porque estou no Acre e estou aqui, em Brasília, 
e me acostumei a viver com essa diferença de horá-
rio. Mas o povo do Acre sentiu muito essa mudança, 
o povo do Acre sente muito essa mudança.

Além do sentimento da mudança, o que mais 
deixa a população do nosso Estado indignada é que 
houve um referendo. O povo acreano foi às urnas e 
disse ao então Senador e atual Governador Tião Via-
na, que mudou o horário do Acre de forma truculenta e 
arbitrária, que não queria a mudança de horário. Esse 
plebiscito que o Senador Anibal Diniz defendeu aqui 
na sexta-feira era o instrumento que o então Senador 
Tião Viana deveria ter usado de forma democrática. 
Ele deveria ter perguntado – e ele tinha como fazer 
isso com o mandato de Senador que o povo lhe deu 
– ao povo do Acre se queria mudar de horário. Quem 
foi que disse para ele que os acreanos não queriam 
mais viver no nosso horário velho?
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Na minha simples avaliação – e essa é a avaliação 
de muitos com quem tenho conversado no meu Estado 
–, faltou humildade no momento em que ele percebeu 
que a população não acatou sua decisão, que a popu-
lação disse que não queria a mudança de horário por 
meio do referendo apresentado pela proposta do Depu-
tado Federal Flaviano Melo, que deu oportunidade ao 
povo do Acre de se manifestar de forma democrática.

Sinceramente, Senador Inácio Arruda, não co-
nheço um instrumento mais democrático do que o refe-
rendo. O povo teve a oportunidade de dizer que queria 
ficar no horário antigo. O povo não disse que gostava 
da mudança de horário proposta pelo então Senador 
Tião Viana. O povo não disse isso. O povo disse que 
queria o nosso horário de volta. Nesse momento, ele 
deveria ter tido humildade e acatado a decisão.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do meu Estado 
fez o referendo e encaminhou o resultado ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), que homologou a decisão e 
a encaminhou a esta Casa. Entendo que houve uma 
interpretação equivocada da Comissão de Constituição 
e Justiça, ao dizer que um referendo não tinha poder 
de lei. Esse foi o entendimento de poucos Senado-
res daquela Comissão. A maioria dos Senadores, até 
hoje, não concorda com isso. Para nossa surpresa, 
a Presidente Dilma vetou a lei, mas, graças a Deus, 
em seguida, voltou atrás e já encaminhou a lei para a 
Câmara. Estamos esperando que esse projeto tramite 
naquela Casa e venha para o Senado.

Temos o instrumento, a ferramenta para resol-
ver isso de uma vez por todas, por meio do projeto do 
Deputado Federal Pauderney, do Amazonas. O projeto 
já tramitou na Câmara e está no Senado. Mas, para 
minha surpresa – nem é surpresa, porque já estamos 
muito acostumados com isto, com o fato de tentarem 
empurrar com a barriga, de tentarem criar mecanismos, 
ferramentas para atrasar a tramitação do projeto –, o 
Senador Anibal aprovou um requerimento aqui para 
que esse projeto tramitasse em mais duas Comissões.

Sinceramente, tenho dito aqui que tenho boa re-
lação com o Anibal. Se o Senador pudesse me ouvir 
neste momento, eu pediria que ele não cometesse o 
mesmo erro cometido pelo então Senador Tião Viana. 
Acho que ele não pode fazer isso, ele está equivocado. 
Isso não é bom para nosso Estado.

E, aqui, quero fazer um desafio. Ele pode contra-
tar a melhor assessoria técnica que houver no Senado 
ou no PT – onde quiser contratar, ele pode contratar –, 
mas ele não vai ter a realidade, uma posição real. Aqui, 
quero fazer um desafio ao Senador Anibal Diniz. Ora, se 
ele realmente quer saber o que o povo do Acre pensa 
e o que o povo do Acre quer, não adianta fazer estudos 
nas Comissões. Temos de ir para as ruas. Vamos a Rio 

Branco, vamos visitar os bairros, vamos ao terminal, va-
mos conversar com os camelôs, vamos ouvir o povão, 
vamos ouvir aquelas pessoas que foram prejudicadas! 
Vamos pegar o carro, vamos sair de Rio Branco e vamos 
até Cruzeiro do Sul! Vamos ao extremo do Estado! Va-
mos a Thaumaturgo! Se quiser ir mais adiante, vamos 
a Foz do Breu, onde as pessoas não mexeram sequer 
em seu horário. Lá visitei várias casas, e as pessoas me 
perguntavam: “Petecão, quando é que o nosso horário 
vai voltar? Eu não vou mudar o meu horário”. Eles não 
vão mudar o horário, porque vivem nesse horário há mais 
de cem anos, e é difícil se acostumar com a mudança.

Sinceramente, não entendo por que o Governo 
do Acre e esses políticos que defendem essa tese da 
mudança de horário têm esse desgaste tão grande. 
Eu queria saber quais são os interesses que estão por 
traz disso, porque nada justifica isso.

Eu conversava com o Senador Anibal hoje e lhe 
dizia o seguinte: “Anibal, pelo amor de Deus, isso não 
está correto!”. Ele disse: “Petecão, vou defender essa 
tese, porque existem estudos...”. Não há estudos, houve 
um referendo, e temos de respeitar a vontade do povo. 
O Governo brasileiro gastou milhões de reais para a 
realização desse referendo.

O Anibal me dizia agora que ele vai querer o tal 
do plebiscito. Ora, fico pensando com que cara nós 
vamos dizer para a população que ela vai ter de ir às 
urnas para fazer um novo plebiscito: “A população do 
Estado do Acre vai ter de se pronunciar por um plebis-
cito para dizer se quer a mudança de horário ou não”. 
Esse plebiscito deveria ter sido feito na época em que 
o Senador Tião Viana quis mudar o horário. Aí, sim, ca-
beria o plebiscito; aí, sim, seria a hora de ele perguntar 
ao povo do Acre se o povo do Acre realmente queria 
essa mudança. Mas não o fez. Atendendo não sei a que 
interesses, ele mudou o horário do Acre. É lógico que 
parte da população até aceitou isso, mas não a maioria, 
porque a maioria, pela proposta do Deputado Flaviano 
Melo, disse: “Não! Nós queremos o nosso horário de 
volta, nós não aceitamos essa mudança de horário, nós 
já estávamos acostumados com o nosso horário velho”.

Aqui, tenho enfrentado muitas dificuldades. Às ve-
zes, as pessoas me cobram em Rio Branco, nos Muni-
cípios, principalmente no Juruá, onde a cobrança é mais 
forte, pedindo para que a gente faça alguma coisa, para 
que a gente possa trazer o horário de volta, mas confesso 
a vocês que tenho enfrentado uma barreira muito grande.

Tenho conversado com o pessoal da minha as-
sessoria para ver quais são as ferramentas que a gente 
tem, quais são os instrumentos que a gente tem para 
poder fazer valer a vontade do povo do Acre, mas, infe-
lizmente, nesta Casa, as coisas não são como a gente 
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quer. Temos de obedecer ao Regimento, temos de aca-
tar algumas decisões que são tomadas pela maioria.

Sinceramente, estou preocupado, porque eles es-
tão apostando – e eu conversava com algumas pessoas 
ligadas ao PT - que essas pessoas vão se acostumar 
com a mudança, que, daqui a dois, três, quatro ou cinco 
anos, as pessoas já estarão acostumadas com essa 
mudança de horário. Isso quer dizer que as pessoas, 
se não se acostumarem com a mudança, vão ter de 
sofrer, pagando um preço por essa mudança, para que, 
mais à frente, daqui a dez ou vinte anos, concluam: 
“Ah, não! O pessoal não se acostumou. Vamos voltar 
atrás”. Eu penso que isso não é correto, não é justo.

Então, venho à tribuna, nesta tarde e noite de 
hoje, exatamente para expressar nossa indignação, 
nossa revolta – chega a ser uma revolta –, por conta 
da fala do Senador Anibal, diante desse estudo que 
ele fez com essa assessoria técnica da Liderança do 
PT, pelo qual tenta justificar essa mudança.

Hoje, tive a oportunidade de pedir a ele que fi-
zesse uma reflexão, que voltasse atrás e que não in-
corresse no mesmo erro em que o Senador incorreu. 
Ele está começando aqui, agora, na política. É seu 
primeiro mandato nesta Casa. Ele tem uma grande 
oportunidade de fazer um gesto de humildade.

Esse pessoal que está lá há mais tempo, que vem 
de família política, ainda tem certa gordura para quei-
mar, mas o povo do Acre – não tenho dúvida – vai dar a 
resposta agora nas eleições municipais. Nas eleições de 
2010, estiveram muito perto de pagar um preço grande. 
Ganharam as eleições por uma mixaria de votos: três mil 
votos. Mas, nessas eleições municipais, o povo do Acre 
já vai dar uma resposta grande por conta dessa falta de 
respeito, por conta dessa falta de humildade, por conta 
dessa arrogância, por conta dessa prepotência que hoje 
impera em nosso Estado. As pessoas têm de entender 
que o poder é passageiro. Ninguém é eterno. Estão ali 
e, de forma democrática, foram eleitos, mas não podem 
pisar o povo. Não se pode tripudiar sobre o povo.

Então, Srs. Senadores e Senadoras, eu queria 
pedir a ajuda desta Casa, que é uma Casa democrática, 
cujo trabalho tenho acompanhado. Hoje, faço parte da 
CPMI do Cachoeira. Tenho visto um esforço grande dos 
Senadores no sentido de dar uma contribuição a este 
País. Vários parlamentares – tenho conversado com 
alguns Senadores –, todos estão imbuídos do melhor 
propósito de ajudar o País. Eu quero pedir uma ajuda, 
para que possamos resolver essa situação do Acre. 
Não é justo o que o povo do Acre está passando. Nós 
não podemos deixar de lado os interesses que até 
hoje nós não conseguimos identificar no Acre, mas o 
interesse verdadeiro não é esse que está aí. O povo 

do Acre se manifestou, por um referendo, dizendo que 
não aceita essa mudança de horário.

Aqui, fica meu apelo aos Senadores, principal-
mente aos componentes dessas Comissões em que o 
Senador Anibal conseguiu aprovar esse requerimen-
to, para que ele tramitasse em mais duas Comissões. 
Qual é o objetivo disso? O objetivo é só um: protelar 
o andamento desse projeto. Isso não é bom, isso não 
é bom para a imagem do Parlamento.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – As pes-
soas não estão acreditando mais nisso. Como um pro-
jeto pode demorar tanto numa Casa como o Senado? 
Isso não é bom para a nossa imagem.

Fica aqui o apelo dos acreanos.
Vejo aqui o Senador Eduardo, do Amazonas. 

Esse sentimento também é de uma parte do sul do 
Amazonas, daquela região de Boca do Acre. As pes-
soas também têm nos procurado muito, porque não 
concordam com essa mudança de horário; as pessoas 
querem o horário de volta.

Então, fica aqui, mais uma vez, o apelo aos co-
legas Senadores para que me ajudem nessa emprei-
tada, porque tenho tido uma dificuldade muito grande 
de resolver essa situação, em que está em jogo a vida 
de um povo que, por 100 anos, viveu num determinado 
horário, que, de forma brusca e autoritária, foi mudado.

Então, quero agradecer ao Senador Paulo Paim, 
que está presidindo esta sessão de hoje e que é um bom 
petista. Eu tenho me espelhado muito no Paim. Antes de 
usar a tribuna, eu falava ao Paim sobre a forma com que 
ele trabalha no Senado. Para mim, com todo respeito aos 
demais Senadores, o Senador Paim é um dos Senadores 
mais assíduos que conheço, seja nas Comissões, seja 
no plenário. Tenho o prazer de hoje usar a tribuna sendo 
presidido pelo nobre Senador Paulo Paim.

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu é que lhe agradeço, Senador Sérgio Petecão, 
pelas palavras em relação ao nosso trabalho. Estamos 
todos caminhando juntos, com certeza, para o bem do 
País. Mais uma vez, eu lhe agradeço.

Passo a palavra, como orador inscrito para falar 
pela Liderança do PCdoB, ao Senador Inácio Arruda.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Eduardo Braga, Líder do Governo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de abordar dois 
temas. O primeiro é ao mesmo tempo um processo de 
luta e uma homenagem a uma causa.
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A data de hoje, 15 de maio, é conhecida entre o 
povo palestino como Al Nakba ou A Catástrofe. Todos 
os anos, nesta data, desde 1948, é relembrado o que 
os árabes palestinos chamam de A Catástrofe ou o que 
os judeus-israelenses comemoram como a Guerra de 
Independência, quando o Estado de Israel foi criado. 
Relembrar este dia é fundamental, pois marca uma 
data que tragicamente não terminou. 

A guerra de 1948 não terminou por duas razões: 
primeiro, Israel se recusa a reconhecer o crime que co-
meteu e, dessa maneira, a aceitar as responsabilidades 
advindas da sua prática, como aceitar o retorno dos re-
fugiados e/ou indenizar os sobreviventes expulsos de 
suas terras; e, segundo, o fator ideológico que motivou 
a guerra persiste. Em outras palavras, o projeto de Is-
rael, como Estado sem árabes, continua, e a prática de 
limpeza étnica é um fantasma constante. Isso mesmo, 
limpeza étnica é o que acontece desde aquela data até 
hoje no território que pertencia ao povo palestino.

Nakba é uma palavra árabe que significa catás-
trofe ou desastre e designa o êxodo palestino, quando 
pelo menos 711.000 árabes palestinos, segundo dados 
da ONU, fugiram ou foram expulsos de seus lares, em 
razão da guerra civil de 1947–1948 e da guerra árabe-
-israelense de 1948.

Segundo a Agência das Nações Unidas de Assis-
tência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), refugia-
dos palestinos são “pessoas cujo lugar de residência 
habitual era o Mandato Britânico da Palestina entre 
junho de 1946 e maio de 1948 e que perderam suas 
casas e meios de vida como consequência da guerra 
árabe-israelense de 1948”. Ou seja, aqueles que fo-
ram obrigados a deixar a parte da Palestina que viria 
a constituir o Estado de Israel, indo para outras partes 
da região ou para países vizinhos.

A Resolução nº 194 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, de 11 de dezembro de 1948, seria a 
primeira de uma série de resoluções da ONU a men-
cionar a necessidade de se chegar a um acordo equi-
tativo e justo para o retorno dos refugiados ou para 
compensá-los pelas perdas e danos sofridos. A ONU 
considera também os descendentes dos refugiados 
de 1948, de modo que o número total de refugiados 
registrados seria, atualmente, superior a 4 milhões.

Os eventos de 1948 são lembrados pelos palesti-
nos todos os anos, no dia 15 de maio, o dia seguinte à 
comemoração da independência do Estado de Israel, 
no feriado que ficou conhecido como Dia da Nakba.

O episódio, que nesta terça-feira completa 64 
anos, deu inicio à mais longa ocupação do mundo 
contemporâneo e a um relevante enclave imperialista 
numa área estratégica geograficamente – encontro 
entre Ásia, África e Europa – e rica em petróleo.

“Há 64 anos a vibrante sociedade e a rica cultura 
de uma nação foi forçada ao exílio e à expulsão em mas-
sa. Um país foi riscado do mapa. Hoje, a comunidade 
internacional tem a responsabilidade moral de reparar o 
que aconteceu”, afirmou Saeb Erekat, um dos principais 
assessores do presidente Mahmoud Abbas e membro do 
Comitê Central da OLP, Organização para a Libertação 
da Palestina. Segundo Erekat, a principal forma de se 
corrigir esta injustiça é “pôr fim à impunidade de Israel e 
tornar efetivas as legítimas aspirações do povo palestino 
de autodeterminação, independência e retorno”. Tudo 
isso está marcado em resoluções das Nações Unidas, 
que são sistematicamente desrespeitadas.

Por fim, Erekat classificou a Nakba como “a som-
bria ocasião que a comunidade internacional deve 
usar para corrigir a injustiça histórica que caiu sobre 
o povo palestino”.

Os palestinos presos em Israel acabaram de re-
alizar uma greve de fome. Dois homens começaram o 
protesto em 27 de fevereiro, há 77 dias, e centenas se 
uniram a eles em 17 de abril. Foi a greve de fome mais 
longa já feita por presos palestinos em Israel, e alguns 
deles estão em condição grave de saúde.

Entre as exigências dos presos estava a permis-
são para receber visitas de familiares que vivem na Fai-
xa de Gaza, o fim da solitária e da política israelense 
conhecida como “detenção administrativa”, segundo a 
qual um suspeito de ser militante pode passar meses e 
até anos na prisão sem nunca ser formalmente acusado.

Isso existe, ali, no Estado de Israel, que ocupou 
o território palestino.

Segundo o governo israelense, cerca de 1,6 mil 
prisioneiros, ou mais de um terço dos 4,5 mil pales-
tinos presos em Israel se juntaram à greve de fome. 
Segundo lideranças palestinas, o número de pessoas 
que aderiram ao protesto é maior: 2,5 mil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, marco essa 
data em apoio à causa palestina, que tem mobilizado o 
mundo inteiro, e que os Estados ricos do mundo, prin-
cipalmente os Estados Unidos e parte da comunidade 
europeia, teimam em não ouvir, em não atender, em 
não criar as condições para que os palestinos tenham 
finalmente o seu território.

Esse, Sr. Presidente, foi o primeiro tema que 
gostaria de registrar nesta data, em homenagem ao 
povo palestino, na sua luta em defesa do seu território 
e do seu povo.

O segundo tema, Sr. Presidente, diz respeito à nos-
sa Presidente, à Presidente Dilma Rousseff. Não sobre 
os episódios de hoje, com os nossos prefeitos; mais de 
3.500 prefeitos que estão em Brasília e que têm lá a sua 
pauta. Quero dizer, meu caro Líder do Governo, que nos 
acompanhou na última reunião do conselho político da 
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Presidência da República, que aquele é um momento 
muito importante da vida política brasileira, porque a Presi-
dente da República convocou o seu conselho para discutir 
não a política meramente do cotidiano, o enfrentamento 
do cotidiano para fazer com que as políticas apresenta-
das ao povo brasileiro na área de saúde, na atenção às 
crianças, às creches, à educação sejam colocadas em 
prática, que o Plano de Aceleração do Crescimento seja 
colocado em prática. A Presidente convidou o seu con-
selho para que, reunidos, discutíssemos a política estra-
tégica da Nação, para que discutíssemos os pilares da 
economia brasileira, para que discutíssemos a questão 
dos juros no nosso País, esse pilar de entrave da econo- juros no nosso País, esse pilar de entrave da econo-
mia brasileira, que mantém juros extorsivos, responsáveis 
pelas dificuldades que a economia brasileira atravessa e 
atravessou durante muitos e muitos anos. E a Presidente 
nos chama para tratar do assunto no momento em que 
a economia brasileira, embora também sendo objeto da 
crise que atinge os países centrais, notadamente os Es-
tados Unidos e a Europa, que continuam em crise muito 
grande, muito profunda, mesmo atingido por essa crise, 
o nosso País consegue se manter de pé, com a sua eco-
nomia em crescimento, em desenvolvimento, com ele-
vação da massa salarial, com a expansão dos serviços 
de atenção à população sendo efetivados.

Então, digamos que, na hora em que o País, mes-
mo enfrentando a crise, está em melhores condições, 
é o momento adequado para se discutir os pilares da 
economia brasileira e como eles afetam um projeto de 
desenvolvimento de longo curso no Brasil. 

O que deseja, na discussão, a Presidenta da Re-
pública? A Presidenta deseja que o País desenhe um 
projeto de mais longo alcance, que não se limite aos 
quatro anos de seu Governo, que seja mais distante 
no tempo, que seja capaz de enxergar que nós pode-
mos, digamos, liquidar com a miséria no nosso País, 
que isso não é obra de mágica, de um estalar de de-
dos, de um piscar de olhos, mas que leva um tempo 
um pouco maior; que consiga dizer que erradicamos o 
analfabetismo em nosso País, que melhoramos a qua-
lidade da educação e do ensino em nosso País, que, 
finalmente, vamos ver os recursos do pré-sal destinados 
à educação em massa, porque, logo, o nosso líder do 
Governo vai devolver aquele projeto de repartição do 
Fundo Social do Pré-Sal, destinando recursos maciça-
mente para a educação. Vejam que o pré-sal, mesmo 
que seus poços estejam praticamente em teste, já é 
responsável por 10% da produção de petróleo e gás 
do Brasil. Então, é um espaço extraordinário que nós 
temos. Não podemos perder tempo na sua destinação. 

A Presidenta então nos convoca para discutir 
esse tema, e aqui é preciso mobilização total, com-
preensão, porque é um tema mais árido. Ora, chamar 

a população para sair em marcha contra os juros, 
para exigir dos bancos que reduzam seus spreads... 
Porque a redução de spreads, a redução de ganhos 
fáceis praticados no Brasil pela banca ajuda o País a 
se desenvolver, ajuda o País a crescer. Diminuir juros 
significa diminuir esse superávit primário, porque a 
junção juros, superávit primário e câmbio é uma jun-
ção criminosa contra o País, praticado nos dias atuais. 
Juros altos, câmbio flutuante, essa coisa só existe no 
Brasil, só flutua para cima, negativamente para o País, 
aprecia nossa moeda em prejuízo do nosso exportador, 
e a obrigação de gerar superávits quase que escan-
dalosos ano a ano vai fazer com que o Brasil, neste 
ano de 2012, desembolse, ao final do ano, mais de 
R$250 bilhões para bancar os juros da dívida brasileira. 
Esse é o pagamento na chamada “espécie” ao final do 
ano. Além disso, você rola uma montanha de dinheiro 
adiante e tem que gerar superávits ainda maiores no 
ano seguinte. Isso cria entraves. Essa política, que é 
a política macroeconômica, os juros, a sua moeda, o 
câmbio, o superávit primário impedem que também se 
faça a reforma tributária. Na prática, impede a reforma 
tributária e levam à asfixia dos Municípios. 

Nós, aqui, no Congresso Nacional, decidimos uma 
lei que obriga os Municípios a investir em saúde, que de-
termina quanto eles vão investir da sua receita, que obriga 
os Estados, mas que, na prática, libera a União. E, para 
a União, não pode ser decidido um valor percentual que 
ela tenha que destinar à saúde, porque é ela que tem a 
responsabilidade de bancar a política macroeconômica, 
resolvendo o problema do pagamento dos juros.

Então, esse pagamento, essa montanha que des-
tinamos para banco, impede que você faça a reforma 
tributária, que você distribua melhor o bolo tributário. 
Vejam a marcha dos prefeitos ao reivindicar os royal-
ties. Por que estão reivindicando os royalties? Porque 
a União concentra mais de 60% da receita tributária 
do País. Sendo assim, isso precisa ser alterado, pre-
cisa ser mudado, mas é preciso mexer ousadamente 
na taxa de juros praticada no Brasil. 

A maioria das nações em desenvolvimento, como 
China, África do Sul, Rússia, Índia, tem taxa de juros 
negativa, porque quer manter seu projeto nacional. Os 
países desenvolvidos e em crise, atualmente, têm taxa 
de juros negativa. Os países em desenvolvimento não 
atrelam o financiamento do seu Estado, diário e cotidia-
no, à taxa de juros, porque, ao fazê-lo, eles amarram 
a nação inteira. Por isso a separam. Uma coisa é o fi-
nanciamento diário, cotidiano, anual do país, e outra a 
taxa de juros praticada. Por quê? Para permitir que seu 
país cresça, para permitir que seu país se desenvolva. 
Essa a razão do chamado da Presidente. 
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Eu considero que essa reunião do Conselho Político 
foi uma das mais importantes da história recente de nosso 
País, porque a Presidente da República convocou seus 
líderes, convocou os partidos que a apoiam e os seus 
presidentes para sentarem-se à mesa e dizer: “Vamos 
discutir em conjunto a política macroeconômica do País 
porque é preciso sustentá-la”. As decisões precisam ser 
sustentadas no Congresso Nacional e na sociedade. Não 
só no Congresso Nacional. Precisam ser sustentadas na 
sociedade brasileira, precisam atrair empresários – pe-
quenos, médios, grandes – para essa posição. 

Então, isso aqui é muito importante. Considerei, 
meu caro Líder Eduardo Braga, talvez, a reunião mais 
importante desde o período do Governo Lula até este 
período de nossa Presidenta Dilma Rousseff, meu caro 
Sérgio, a quem concedo o aparte.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Caro 
Senador Inácio Arruda, o tema no momento é juros. 
E a Presidente Dilma percebeu a importância que é 
a taxa de juros para o desenvolvimento sustentável 
deste País. O pronunciamento de V. Exª é justamen-
te no sentido de que perde o Brasil, perde o cidadão 
num investimento no momento em que você paga ju-
ros elevados e que não estão de acordo com o que 
o Brasil realmente precisa. Iniciativas como essa, da 
Presidente Dilma, de redução da taxa de juros... Ainda 
não é a mais adequada, mas é a sinalização de que 
o Brasil está no caminho certo, mas, principalmente, 
que o Brasil hoje está de um tamanho, Senador Iná-
cio, que ele pode fazer isso e que lhe é permitido fazer 
isso. Então, eu gostaria de parabenizar V. Exª pelo pro-
nunciamento e a nossa Presidente Dilma pela grande 
iniciativa em favor do povo brasileiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Eu 
que agradeço a V. Exª, que ilustra o nosso pronuncia-
mento com a participação direta do Paraná, um Esta-
do de gente produtiva, cooperada, que produz na área 
agrícola, que produz na área industrial, que tem área 
de serviço, que tem uma competência muito positiva e, 
portanto, tem razões suficientes para dar esse apoio 
justificado à Presidente da República, o que acho justo. 

Proponho que os nossos prefeitos, que gritaram 
em defesa dos royalties, gritem em defesa da políti-
ca de juros da Presidenta Dilma; gritem pela redução 
dos juros, porque a queda mais drástica dos juros no 
Brasil pode permitir uma reforma tributária que dê 
mais fôlego aos Municípios brasileiros, que reforce 
os Municípios brasileiros. As políticas sociais, largas, 
abrangentes, vão desde um programa de atenção às 
crianças, como o que foi lançado pela Presidente da 
República, ao programa de creches, ao programa de 
expansão das escolas técnicas, ao reforço na área 
da saúde, que enfrenta epidemias, como a que es-

tamos vivendo no meu Estado, em vários Estados, a 
chamada epidemia da dengue, um mosquito que está 
conseguindo vencer a inteligência de milhões de bra-
sileiros. Então, peço que os nossos colegas prefeitos 
se associem a essa batalha. 

É preciso criar esse sentimento, um sentimento 
nacional, um sentimento dos brasileiros, de que a ques-
tão dos juros tem que ser enfrentada com a vontade da 
Presidenta, mas com o apoio decidido de prefeitos, go-
vernadores, que têm que vir a público se manifestar. Os 
governadores se reúnem, têm a sua pauta, têm as suas 
reivindicações, justas, corretas, para os seus Estados, 
mas é preciso que digam à Presidente que conte com 
eles, que conte com os prefeitos, conte com os nossos 
Senadores e Deputados, indistintamente, porque não 
é uma causa dos que apoiam a Presidente, não é uma 
causa dos que têm base com a Presidente da Repúbli-
ca, é uma causa da Nação inteira, porque esse é um 
desenho de um novo Brasil que estamos preparando. 

Por isso, quero fazer com que a gente possa refle-
tir neste dia e nesses dias sobre a importante batalha 
que iniciamos com a palavra da própria Presidente, em 
defesa de um projeto mais ousado de país, tocando 
nessa chaga permanente da política macroeconômica 
brasileira, chamada de juros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS 

) – Muito bem, Líder Inácio Arruda, que fez um belo pro-
nunciamento, falando da liderança da Presidenta Dilma.

Passamos a palavra, neste momento, como orador 
inscrito, ao Líder do Governo, Senador Eduardo Braga. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, usuários das 
redes sociais, antes de iniciar minha fala, eu queria fazer 
um registro do programa Brasil Carinhoso, anunciado no 
último domingo pela nossa Presidenta Dilma Rousseff, no 
quadro das comemorações de mais um Dia das Mães.

Embora o presente seja para seus filhos, ou para 
nossos filhos, para as mães foi como se fosse para elas.

A Agenda de Atenção Básica à Primeira infância 
– Brasil Carinhoso, que beneficiará 2 milhões e 700 mil 
crianças que vivem na extrema pobreza e dois milhões 
de famílias igualmente pobres, reúne ações voltadas para 
a primeira infância, nas áreas social, com a ampliação do 
Bolsa Família; da educação, com o aumento da oferta de 
vagas nas creches; e da saúde, oferecendo suplemento 
de vitamina A, ferro e medicação gratuita contra asma.

O Bolsa Família será ampliado para garantir a 
todas as famílias que tenham pelo menos uma criança 
de zero a seis anos, uma renda mensal de no mínimo 
R$70,00 por pessoa. Esse dinheiro será pago no cartão 
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do Bolsa Família, no mesmo dia em que as famílias já 
recebem o benefício.

Um acordo com as prefeituras garantirá a constru-
ção de mais 1.500 creches em todo o País. As prefeituras 
receberão recursos para custear cada nova vaga aberta 
nas creches públicas ou conveniadas. Além disso, para 
cada criança matriculada, o Município vai receber 50% 
a mais do valor que já é repassado pelo Governo Fede-
ral. Com isso, o Governo quer estimular a matrícula de 
crianças do Bolsa Família nas creches de todo o País. 

O Brasil Carinhoso é um investimento social da 
mais alta relevância, que mobilizará nada mais nada 
menos, Senador Wellington Dias, R$10 bilhões até 
2014 – repito: R$10 bilhões –, que serão aplicados 
quase que exclusivamente pelas Prefeituras, pelas 
creches municipais e pelas creches conveniadas aos 
Municípios, e permitirá um impacto imediato de 40% 
na redução da miséria, considerando os valores re-
passados a todas as faixas etárias, e de 62% entre 
as crianças de zero a seis anos.

Trata-se, Sr. Presidente, de ações em benefício de 
uma faixa populacional historicamente menos atendi-
da em nossa sociedade e, no entanto, de fundamental 
importância para o futuro e o destino de nossa Nação: 
as crianças de zero a seis anos.

É exatamente investindo nas crianças de zero 
a seis anos que poderemos diminuir os problemas 
os problemas de segurança pública a médio e longo 
prazo. É exatamente investindo nas crianças de zero 
a seis anos que poderemos melhorar a qualificação e 
a preparação dos recursos humanos para uma nova 
base de ciência, educação, tecnologia e inovação tec-
nológica no nosso País. 

A pesquisa CNI Indicadores Industriais, relativa a 
março deste ano, trouxe-nos várias boas notícias e mos-
trou que, a despeito da crise financeira internacional que 
afeta a todos, estamos avançando no caminho da con-
quista de um crescimento sustentado de nossa economia.

Em março, o faturamento da indústria teve a se-
gunda alta seguida; o nível de emprego reverteu a que-
da de fevereiro; o rendimento real segue sua trajetória 
de alta; a massa salarial teve uma extraordinária expan-
são, e as horas trabalhadas também se expandiram.

Dentre todos esses índices positivos, desejo 
demorar-me no exame da massa salarial que, no pri-
meiro trimestre deste ano, cresceu 6,2% acima da in-
flação – repito: cresceu 6,2% acima da inflação –, em 
comparação com o mesmo período do ano passado, 
nas principais regiões metropolitanas.

Quem impulsionou essa alta foi, principalmente, 
a construção civil, que apresentou uma expansão de 
quase 19% no trimestre, Sr. Presidente.

Trata-se do reflexo do êxito do programa Minha 
Casa Minha Vida – que, mais uma vez, tem impacto 
nos Municípios de forma positiva; que, mais uma vez, 
socorre aqueles brasileiros mais necessitados, que so-
nham com o sonho da casa própria, e que, através do 
programa Minha Casa Minha Vida, constroem milhares 
de casas em todos os pontos do País – e da reação 
do setor de construção civil ao aumento da renda da 
população e ao acesso de milhões de brasileiros às 
classes de renda imediatamente superiores.

Ouço o nosso Governador, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu queri-

do Líder, quero dizer que é um prazer muito grande sau-
dar V. Exª, o nosso Presidente Paulo Paim e também me 
somar à fala que faz V. Exª. Primeiro, em relação ao Brasil 
Carinhoso. também fiquei muito feliz em ver isso. Sempre 
tivemos no Brasil a construção de creches. Há uma pe-
quena emenda aqui, sai ali um projeto em determinado 
momento, mas nunca de forma planejada e com tantos 
recursos disponíveis: dez bilhões, temos de convir, é um 
volume que mostra aonde queremos chegar. Então, quero 
aqui me somar a V. Exª, porque, além de gerar emprego 
e renda, na própria construção, na própria aplicação, irá 
gerar emprego para as pessoas que vão trabalhar nessas 
atividades, uma atividade nobre: cuidar do que há de mais 
precioso em um País, que são as crianças. E também V. 
Exª falava aí, e eu me lembrava – e certamente o Paim 
também – dos meus bons tempos de sindicalista, quando 
a gente corria atrás do desemprego. É uma loucura você 
ser sindicalista no momento do desemprego, no momen-
to em que as empresas estão fechando, estão demitindo, 
porque isso fragiliza, dificulta até a capacidade de luta 
dos trabalhadores. Então, mesmo nesse ambiente mun-
dial complexo, vamos ver crescer a massa salarial, pelos 
empregos novos que chegam, mas vão crescer em um 
patamar que eu diria histórico, acima da inflação mais de 
seis pontos. Então, além das obras da construção civil e 
de um conjunto de outras ações, eu não posso deixar de 
dizer aqui da coragem que inclusive foi partilhada entre o 
então Presidente Lula, que já defendia a mesma tese, a 
Presidente Dilma e o Congresso Nacional. Eu me sinto 
orgulhoso de ser parte de um Congresso Nacional que 
teve a coragem de aprovar, na Câmara e no Senado, uma 
política de salário mínimo que leva em conta o crescimen-
to pela inflação mais o crescimento da economia. Certa-
mente, nessa massa salarial tem o peso também da base 
da pirâmide, que é o salário mínimo. O que queremos? 
Lembrava outro dia aqui no discurso o Senador Paim: que 
a gente alcance US$800,00, US$1.000,00 ou mais. Por 
quê? Porque bastará ter na família pelo menos uma pes-
soa recebendo um salário mínimo para a gente já não ter 
mais ninguém ali na miséria, não ter ali mais ninguém na 
pobreza. Então, é esse caminho que eu também quero 
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aqui comemorar. Parabenizo V. Exª e quero dizer que é 
uma satisfação muito grande tê-lo como nosso líder, com 
toda a experiência que V. Exª tem, trazendo aqui essa for-
ça jovem da região Norte do nosso País.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu que agradeço a V. Exª. Concordo com a posição 
que V. Exª destaca acerca do crescimento de 6,2% do 
salário mínimo acima da inflação na massa salarial. No 
momento em que nós vivemos altos índices de desem-
prego na Europa, no momento em que nós vemos en-
colher a economia da locomotiva chinesa, no momento 
em que nós assistimos à economia americana andar de 
lado, o Brasil apresenta – em que pesem os desafios 
que enfrentamos no PIB da área industrial, que tem sido 
o foco de um esforço do Governo não apenas com a 
redução da taxa de juros e com o enfrentamento para 
que o spread bancário possa ser reduzido – também 
políticas de transferência de renda e políticas sociais, 
como o Brasil Carinhoso, que se coloca em relação 
àqueles que mais precisam, que são indefesos diante 
das intempéries da vida, que são exatamente as nossas 
crianças de zero a seis anos. Quem até pouco tempo 
era classificado como pobre hoje faz parte da classe 
média nova, crescente e pujante no País.

No mesmo período que estamos considerando, 
outros setores da economia também apresentaram 
sensível expansão: 7,9% para outros serviços, que en-
globa transportes, limpeza urbana e serviços pessoais; 
e 7,2% no segmento que abrange da Administração 
Pública até a educação, saúde e serviços sociais.

O crescimento da massa salarial, que foi de quase 
5% no ano passado, bem mais do que o PIB brasileiro, 
é um importante indicador para mostrar a solidez do 
mercado de trabalho e garantir um novo impulso à de-
manda, fortalecendo o nosso mercado interno, ponto 
basilar da expansão sustentada da nossa economia.

Caro Senador Paim, a construção civil tem tudo 
para se transformar este ano numa espécie de carro-
-chefe do crescimento econômico brasileiro. Os núme-
ros relativos a este segmento nos três primeiros meses 
deste ano não deixam margem a dúvidas.

O rendimento real dos trabalhadores da constru-
ção civil cresceu 12,2% no primeiro trimestre, graças, em 
grande parte, ao reajuste do salário mínimo de 14,1%, 
como mencionou o Senador Wellington Dias, fruto de uma 
política aprovada por este Senado, por este Congresso, 
em um grande embate que travamos no ano passado, o 
que prova que a nossa decisão foi absolutamente correta.

No mesmo período, o nível de emprego nesse 
segmento cresceu 6%, Sr. Presidente. O boom vivido 
pela construção civil já aponta para um quadro de es-
cassez de mão de obra, sobretudo de média qualifi-
cação, como mestres de obras e pedreiros, entre ou-

tros. Não estamos falando apenas das grandes obras 
de infraestrutura, como hidrelétricas, estádios que se 
preparam para a Copa do Mundo e a construção de 
novas unidades habitacionais, mas da ampliação das 
moradias já existentes, de pequenos reparos, da au-
toconstrução, práticas estimuladas pelo aumento de 
renda da população mais pobre, que antes não tinha 
dinheiro para investir na melhoria de suas casas. 

O aumento do emprego e da renda produziu um 
efeito benéfico sobre vários setores da economia, como 
o segmento de outros serviços. As pessoas estão via-
jando mais, inclusive de avião, e estimulando os trans-
portes, os serviços de hotelaria, todo trade turístico. As 
mulheres têm ido com mais frequência a serviços de 
embelezamento, como manicure e cabeleireiro, e as 
oficinas mecânicas estão mais movimentadas; ou seja, 
a vida está mais dinâmica, a vida está mais próspera, 
o desenvolvimento está chegando.

Em decorrência da crise financeira, da perda de 
competitividade nas exportações e da competição dos 
importados, a massa salarial da indústria cresceu abaixo 
da média dos demais setores da economia, mas, ainda 
assim, apresentou, no primeiro trimestre deste ano, uma 
expansão de 5% acima da inflação, mesmo tendo um PIB 
negativo na atividade industrial, em comparação com igual 
período do ano passado. Na indústria, o rendimento real 
expandiu-se 4,6% no primeiro trimestre deste ano, em 
comparação com o período de janeiro a março de 2011.

Um fenómeno que reflete o novo momento que 
vivemos em nossa sociedade e em nossa economia 
nos é oferecido pelos serviços domésticos. Nesse setor, 
apesar do aumento do salário mínimo ter sido supe-
rior a 14%, a massa salarial cresceu apenas 3,2%. E 
o que houve, Sr. Presidente? É que o número de em-
pregadas domésticas está diminuindo. O número de 
vagas ocupadas encolheu 3,8% neste ano, até março. 

Com o mercado de trabalho aquecido, muitas 
mulheres que estavam ocupadas em empregos do-
mésticos migraram para empregos mais qualificados 
e de melhor salário, trocando o fogão pelas máquinas 
sofisticadas da indústria, numa extraordinária demons-
tração de mobilidade econômica e social.

Sr. Presidente, conforme dissemos anteriormen-
te, o aumento de mais de 14% no salário mínimo foi o 
grande responsável pela expansão do rendimento real 
dos trabalhadores nos três primeiros meses deste ano.

E, historicamente, o salário mínimo de R$622,00 
nunca esteve tão próximo do salário considerado ideal 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), que é de R$2.329,35, 
apenas 2,7 vezes maior que o salário atual.

No final do ano passado, ele era 3,3 vezes maior; 
e, em 1994, quando o Plano Real entrou em vigor, o 
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salário apontado pelo Dieese era 8,1 vezes maior do 
que o salário mínimo da época.

Como em nossos dias metade da força de traba-
lho é feminina, quando, em uma mesma família, pai e 
mãe trabalham, o salário mínimo ideal para cada um 
fica em R$1.165, ou seja, a metade de R$2.329, re-
duzindo, assim, mais ainda a diferença em relação ao 
necessário para suprir as necessidades básicas de 
uma família e o piso nacional. Ou seja, estamos no 
caminho certo. Estamos chegando lá.

Com a inflação sob controle e com o aumento 
continuado e real do salário mínimo, a tendência é de 
os dois valores se encontrarem, quando teremos o 
ponto de inflexão.

Estou certo, Sr. Presidente, de que venceremos 
esse e outros desafios e que, em breve, teremos a 
consolidação de uma economia crescendo de forma 
sustentada, com mais trabalho, mais riqueza e mais 
renda para todos os trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, isso não seria possível se não en-
frentássemos questões de injustiça tributária, se não 
enfrentássemos a questão da educação, da ciência e 
da tecnologia, da inovação e se não enfrentássemos 
a questão do custo Brasil, inclusive da taxa de juros. 
E aí, Sr. Presidente, um Brasil que vive este enfrenta-
mento, um Brasil que vive este novo momento não pode 
ser medido.apenas por um momento em que prefeitos 
encontram com a Senhora Presidenta da República 
e tratam de um tema extremamente delicado como a 
questão do repartimento dos royalties. 

E aqui, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e se-
nhores que nos assistem pela televisão, muitas vezes 
os políticos são movidos pelas palavras mais fáceis, 
mas nem sempre as verdadeiras, nem sempre as mais 
difíceis. Recentemente, assistimos a países vizinhos 
ao nosso fazerem moratória na sua dívida e paga-
rem com desemprego, com recessão, com deflação. 
O povo sofreu e pagou com o custo da sua família e 
da sua vida pessoal os programas e os erros assumi-
dos por aqueles países. Recentemente, vimos países 
rasgarem contratos como quem rasga um papel sem 
nenhum valor. Isso aumenta o risco da economia e da 
confiabilidade daqueles países. 

Ora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os contra-
tos de concessão já estabelecidos para exploração de 
petróleo estão firmados, têm valor legal, têm direitos 
adquiridos, têm responsabilidades assumidas. Esses 
contratos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode-
mos simplesmente rasgá-los. E nossa Presidenta, em 
um momento absolutamente verdadeiro, de transpa-
rência, expôs ao Brasil esta realidade, que é uma re-
alidade jurídica. 

Nada nos impedirá, no entanto, de continuar avan-
çando em discussões futuras, seja em temas como 
royalty ou como o comércio eletrônico, que votaremos 
no plenário, no máximo, em duas ou três semanas. 
Faremos uma transferência de renda do Estado mais 
rico do Brasil para os Estados que estão consumindo 
nada mais de nada menos do que R$1 bilhão, iniciati-
va de nossa base, iniciativa daqueles que querem ver 
um pacto federativo mais fortalecido. 

E não há dúvida, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
de que o Brasil não pode desperdiçar as oportunida-
des de investir, cada vez mais e melhor, os recursos 
do royalties, os royalties que pertence a todos os 
brasileiros, que não pertence exclusivamente àqueles 
Estados que produzem petróleo. 

E o meu Estado, o Amazonas, produz petróleo, 
o meu Estado produz gás – e gás de terra firme, e 
petróleo de terra firme –, mas compreendemos que 
precisamos ter investimentos públicos neste País que 
possam representar a melhoria da qualidade da edu-
cação, da ciência, da tecnologia, da nossa inovação, 
para prepararmos uma ponte para o futuro. 

Sr. Presidente, ao contrário de vir aqui lamentar 
ou justificar a posição de nossa Presidenta, eu venho 
aqui reconhecer o mérito da honestidade, da transpa-
rência, da verdade e do compromisso da construção 
de um Brasil sobre bases sólidas e fundamentadas, 
em cima do direito à propriedade, ao contrato e à se-
gurança jurídica daqueles que acreditam e investem 
no Brasil. Se o Brasil é hoje um país que, na crise 
econômica, aumenta a massa salarial, é porque é um 
país que ganhou credibilidade, ganhou crédito na co-
munidade internacional. E quando há instabilidade na 
Europa, olha-se para o Brasil e se diz: “Podemos in-
vestir a longo prazo, podemos acreditar naquele país, 
porque aquele país respeita o Estado democrático de 
direito e respeita as regras estabelecidas”.

E é com as regras estabelecidas postas que nos-
sa Presidenta assume o compromisso com um Bra-
sil que cada vez se fortalece mais, que iniciou suas 
transformações profundas na área social com o nos-
so Presidente Lula e que acaba de dar passos novos, 
passos importantes, passos como o Brasil Carinhoso, 
que acabamos de citar.

Fui Prefeito de Manaus e, como Prefeito de Ma-
naus, meu caro Senador Wellington Dias, tive o prazer 
de inaugurar creches, mas não tive o prazer de poder 
contar com a ajuda de custeio do governo federal e 
não pude contar com a ajuda de investimentos do go-
verno federal para a construção de uma creche sequer 
na cidade de Manaus. E pasme, Sr. Presidente: hoje, 
Manaus, a cidade que tem o quarto PIB per capita do 
País, não tem uma creche pública municipal. Com o 
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Brasil Carinhoso, nossas mães trabalhadoras começam 
a sonhar com novas creches e novas vagas.

Se V. Exª me permite, ouço o nosso Governador-
-Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-
dor-Governador Eduardo Braga, com essa bela expe-
riência também de Prefeito e Governador, eu nem sei 
se é de praxe pedir duas vezes aparte em um mesmo 
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – É praxe.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Por isso 
sou grato por sua atenção. Veja: acompanhei o pronun-
ciamento da Presidente e também sou dos que louvam a 
coragem dela de dizer o que pensa e pelo que trabalha. 
Chamo a atenção de V. Exª, como membro da base e 
do Partido dela – e o farei –, apenas para um aspecto: 
não há nenhuma lei no Congresso Nacional defendendo 
a alteração da quebra de contrato. Nenhuma! Nem a 
que aprovamos aqui, nem as que estão sendo discuti-
das na Câmara, com todas as emendas apresentadas. 
Nem Rio, nem Espírito Santo, nem os outros 25 Es-
tados da Federação, mediante qualquer parlamentar, 
está defendendo. Chamo a atenção apenas para este 
aspecto. Ou seja, V. Exª e a Presidente têm toda a ra-
zão: aquilo que a União celebrou com qualquer empre-
sa, nacional ou não, será cumprido. Estamos tratando 
apenas de uma fase. Você tem a extração do petróleo. 
A partir dali, é pago para o Tesouro Nacional um va-
lor que são royalties e participação especial. A partir 
dali, esse valor é repassado: parte fica com a União, 
que é mais ou menos 40%; 60% vão para o Banco do 
Brasil, que, por uma regra, faz a distribuição. Portanto, 
é numa ponta lá que não tem nada a ver com a parte 
de contrato. Então, eu apenas chamo a atenção para 
isso, porque é importante que as pessoas que atuam 
nessa área possam deixar claro que não há da parte 
de quem defende uma distribuição justa de royalties 
e participação especial nenhuma ideia de quebra de 
contrato. Nisso nós estamos com a Presidente e, se 
Deus quiser, é assim que o projeto sairá do Congresso 
Nacional. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Agradeço a V. Exª. Volto a reafirmar: um país que busca 
respeito, credibilidade, confiabilidade, segurança para 
investimentos a curto, médio e longo prazo precisa ser 
um país que respeita as regras. E fico feliz de poder 
também ouvir de V. Exª esse mesmo sentimento, por-
que é o que norteia hoje a base do Governo no Con-

gresso Nacional e as diretrizes do Estado democrático 
de direito no Brasil e que garante a confiabilidade da-
queles que acreditam no nosso País, investem aqui, 
geram emprego, tributos e fazem com que o Brasil, no 
momento de extremada dificuldade na economia mun-
dial, possa ter resultados tão sólidos e tão importantes 
como o que nós estamos apresentando.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, cumpri-
mento a Senhora Presidente Dilma pela coragem e, 
ao mesmo tempo, pela determinação já demonstrada 
inúmeras vezes. Basta lembrar o enfrentamento recente 
da questão da taxa de juros, ato histórico: o Brasil po-
derá finalmente voltar a ter algo que a nossa geração 
praticamente nunca viu – taxas de juros civilizadas, de 
Primeiro Mundo, e oportunidades de investimento aos 
diversos setores da micro, pequena, média e grande 
empresa neste País, gerando, portanto, o desenvol-
vimento com distribuição de renda e política social e 
ambiental mais justa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos ao Líder Eduardo Braga, do 
Governo, pelo seu pronunciamento amplo, fortalecendo 
as medidas que a Presidenta adotou, e a sua sinceri-
dade no debate, hoje, lá no encontro com os prefeitos.

Convido para vir à tribuna o Senador Sérgio Sou-
za, que falará como Líder. Sérgio Souza fala como 
Líder. Eduardo Braga é Líder do Governo, mas falou 
como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Enquanto S. Exª se desloca, farei a leitura de 
um ofício.

O Senado Federal recebeu o Ofício nº 304, de 
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa, o Projeto 
de Lei de Conversão n° 11, de 2012, que altera a 
Lei n° 11.110, de 25 de abril de 2005, para autorizar 
a União a conceder subvenção econômica, sob a for-
ma de equalização de parte dos custos a que estão 
sujeitas as instituições financeiras para contratação e 
acompanhamento de operações de microcrédito pro-
dutivo orientado; autoriza a concessão de subvenção 
econômica, sob a modalidade de equalização de taxa 
de juros, nas operações de financiamento para a es-
tocagem de álcool combustível; altera a Lei n° 10.453, 
de 13 de maio de 2002; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória n° 554, de 2011).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão n° 
11, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência co-
munica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apre-
ciação 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 31 de maio.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de ama-
nhã, 16 de maio.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra o nobre Senador Sérgio Souza, 
como Líder.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio 
Senado, telespectadores da TV Senado, funcionários, 
assessores do Senado Federal. Uma boa-noite a todos. 

Sr. Presidente, hoje tivemos a segunda reunião de-
liberativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 
Tivemos também outras duas reuniões para oitiva dos 
depoimentos dos Delegados da Polícia Federal: Raul 
Alexandre, responsável pela Operação Vegas, e Ma-
theus Mella Rodrigues, responsável pela Monte Carlo.

O que me traz à tribuna, na noite de hoje, Senador 
Wellington Dias, é a CPMI. Percebo que os trabalhos 
na CPMI – eu que sou membro titular dessa comissão 
– ainda estão num estágio inicial e, ao que me parece, 
os parlamentares membros daquela comissão ainda 
estão tentando se encontrar dentro de uma quantidade 
enorme de informações que a nós chegam, em todo 
momento. Tivemos a informação, hoje, de que chega-
ram ao Senado Federal e já se encontram na sala-cofre 
os dados do sigilo fiscal do Sr. Cachoeira.

O inquérito tem dezenas de milhares de horas 
de gravações telefônicas. Dezenas de milhares de li-
gações grampeadas. Quase uma dezena de milhares 

de e-mails monitorados e grampeados. Se considerar-
mos tudo, passam de 200 mil informações que cabem 
a essa Comissão Parlamentar de Inquérito separar e 
saber processar dentro do estrito devido processo le-
gal, sem em nenhum momento cercear a defesa de 
qualquer que seja.

E começo por aí para me manifestar sobre a de-
cisão do Ministro Celso de Mello dando uma liminar 
ao Sr. Carlos Augusto Ramos, o Sr. Carlos Cachoeira, 
para que ele não comparecesse hoje à Comissão Par-
lamentar de Inquérito, para frustração geral da Nação, 
porque há uma decepção nesse sentido, num momento 
em que havia uma ansiedade não só do Parlamento, 
mas também da população brasileira, da imprensa 
brasileira, do povo brasileiro de modo geral; uma ex-
pectativa de como seria o depoimento do Sr. Carlos 
Cachoeira. No entanto, o Ministro Celso de Mello não 
fez mais do que decidir no estrito limite da lei. 

Quando o processo veio ao Senado Federal e 
ao Congresso Nacional – já que é uma Comissão mis-
ta –, chegou como uma transferência de sigilo. Esse 
processo, por mais que se tenha publicizado por meio 
das mídias sociais, porque muito já se saiba e vazou, 
neste momento corre sob segredo de Justiça. Por que 
isso? Porque ainda pendem algumas investigações. 
Obtivemos essa informação dos delegados quando 
tivemos a oportunidade, em sessão secreta, de ouvi-
-los. Ainda estão sendo apurados muitos fatos dentro 
desses inquéritos. 

O poder originário do sigilo, que é o Poder Judi-
ciário, transferiu para o Poder Legislativo esse sigilo. 
Não caberia ao Senado Federal, ao Congresso Nacio-
nal, liberar cópia do processo, conforme requerido pelo 
Sr. Carlos Cachoeira. Eram essas as únicas condições 
para que ele viesse depor – ao menos as condições 
colocadas pelo advogado dele – na CPMI. Esses fo-
ram os fundamentos do Ministro Celso de Mello, na 
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medida em que entendeu que não tendo tido o inves-
tigado e nem os seus advogados acesso aos autos, 
não poderia depor.

No entanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
na data de hoje, tendo em vista essa frustrada tentati-
va de ouvir Carlos Alberto Ramos, decidiu reconvocá-
-lo. Também decidiu por liberar, aos advogados do Sr. 
Carlos Cachoeira, acesso aos autos que estão dentro 
da sala-cofre do Senado Federal nos mesmos termos 
em que o acesso foi liberado aos parlamentares, por-
que não seria justo nós Parlamentares membros desta 
Comissão não termos acesso aos autos, a não ser na 
sala-cofre, na sala da CPI, e os advogados terem. Então, 
a decisão também foi no sentido de a Comissão Par-
lamentar de Inquérito liberar o acesso aos advogados. 

E vi, há pouco, na imprensa, que há uma mani-
festação do Ministro Celso de Mello no sentido de que, 
nessas condições, o argumento utilizado por Cachoei-
ra de não comparecer à comissão teria se esvaziado, 
porque agora seus advogados terão acesso aos dados 
da mesma forma que os Srs. Parlamentares. 

Também, Sr. Presidente, quero fazer uma refe-
rência ao plano de trabalho aprovado pela Comissão 
e elaborado pelo Deputado Odair Cunha, que conduz, 
Senador Wellington Dias, a relatoria desse processo. 
É um plano de trabalho coerente, que fixou um racio-
cínio lógico de que primeiro precisamos ouvir aqueles 
que conduziram o inquérito, depois o Ministério Públi-
co; aí, ouviremos o ator principal deste cenário todo, o 
Sr. Carlos Cachoeira, para depois fazermos uma nova 
sessão deliberativa, essa que está marcada para a pró-
xima quinta-feira. E teríamos de ouvir hoje, mas não 
foi possível, o Sr. Carlos Augusto Ramos, para depois 
decidirmos sobre eventuais quebras de sigilos telefôni-
co, fiscal e assim por diante. É um excelente plano de 
trabalho e acredito que estamos no rumo certo. Que-
ro também enaltecer a condução dos trabalhos feita 
pelo Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo. 

Eu gostaria de entrar, neste momento, na primeira 
reunião em que ouvimos o Delegado Raul Alexandre, 
o responsável pela Operação Vegas. 

Essa Operação Vegas, Senador Wellington Dias 
– em instantes lhe concederei um aparte – teve início 
porque houve a notícia de que um delegado da Polí-
cia Federal estaria sendo cooptado pela organização 
criminosa para participar, de forma direta e indireta, 
dessa prática reprimida por todos nós. 

Passados alguns meses, foram trocados delega-
dos responsáveis por essa operação e assumiu o caso 
o Delegado Raul Alexandre. Em pouco mais de 60 dias 
ele fez um intensivão, vamos dizer assim, com ações 
de grampos e quebra de sigilo telefônico e assim por 

diante, chegando a algumas conclusões e aos nomes 
de pessoas com prerrogativas de foro. 

Neste momento, o juiz que conduzia o proces-
so... Nenhum policial militar, civil ou da Polícia Fede-
ral tem autonomia para grampear alguém; ele precisa 
pedir a um juiz, o qual tem que autorizar o grampo. O 
inquérito ia e voltava em todo momento ao juiz, que 
tinha atrás de si o Ministério Público, o qual sugeriu 
as investigações.

Em dado momento esse inquérito voltou ao juiz, 
que em uma decisão o remeteu ao Supremo Tribunal 
Federal, porque naquele inquérito começavam a sur-
gir nomes, por mais de uma dezena, duas dezenas 
de vezes, em gravações telefônicas, de cidadãos com 
prerrogativas de foro, cuja competência para julgar se-
ria do Supremo Tribunal Federal.

Concedo um aparte ao Senador Wellington e, na 
sequência, concluo este meu raciocínio.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu que-
ro dizer a V. Exª que também faço parte da CPMI, 
na verdade como suplente, mas sempre acompanho 
atentamente as reuniões. E quero aqui comungar da 
forma, eu diria, responsável e competente, preparada, 
com que tanto o Presidente, Senador Vital do Rêgo, 
como o relator, o Deputado Odair, estão conduzindo 
o processo. É um processo delicado, porque envolve 
pessoas, autoridades dos três poderes, pessoas da 
imprensa, empresários. Enfim, nós estamos falando, 
como V. Exª lembrava, de uma operação que come-
çou e se descobriu que estava havendo vazamento, 
pois todas as vezes que foram atrás da operação, ela 
demonstrava que estava esvaziada. Aí se criou uma 
operação para ser uma espécie de contraponto da 
Operação Monte Carlo. E eu queria aqui ressaltar que 
estamos tratando de lavagem de dinheiro, de crime de 
tráfico de influência, enfim... Então, eu também quero 
aqui dizer que há um debate – quero chamar atenção 
para isso –, pois é como se quisessem colocar como 
investigados o Ministério Público e a Polícia Federal, 
que na verdade são os investigadores. Esse cuidado 
toda a comissão precisa ter. A comissão está preparada 
para ouvir quem for necessário, a comissão deve estar 
preparada para lidar com qualquer situação, mas com 
responsabilidade. Nós temos que tratar bandido como 
bandido e autoridade como autoridade, principalmente 
aqueles que participaram de forma decisiva para che-
garmos aonde chegamos, inclusive com a prisão do Sr. 
Carlos Cachoeira e um conjunto de outras pessoas. É 
bom colocarmos isso. Então, eu quero apenas ressaltar 
esse ponto e parabenizar V. Exª por levar ao conhe-
cimento do plenário desse trabalho. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador Wellington. Inclusive, o intuito é 
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levar ao conhecimento de toda a população brasileira 
que assiste assiduamente à TV Senado.

Mas, concluindo o meu raciocínio com relação 
ao delegado Raul Alexandre, uma decisão da juíza ou 
do juiz – não me lembro ao certo agora – da comarca 
no Estado de Goiás remeteu os autos, por meio da 
Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal 
Federal. O Procurador-Geral da República, que tem na 
sua assessoria 62 subprocuradores, sendo um deles a 
Subprocuradora Cláudia Sampaio, foi quem analisou 
esses autos e entendeu, naquele momento, segundo 
informação do delegado e de colocações feitas por 
ela à imprensa, nesta semana, que os elementos dos 
autos não eram suficientes para instaurar um inquérito 
em desfavor das pessoas dali com prerrogativa de foro.

Esse processo não voltou também, segundo o 
Delegado Raul, à Polícia Federal para que promo-
vesse novas investigações. Então, existe aí um lapso 
temporal dentro do qual precisamos esclarecer o que, 
de fato, aconteceu. 

Na fala do Senador Wellington Dias, ninguém 
está querendo falar aqui da investigação do Ministério 
Público, seja ela federal ou estadual. Muito pelo con-
trário. Nós, membros desta CPI, temos o direito de 
saber o que aconteceu, como representantes do povo 
que somos; e dos Estados, das unidades federativas, 
pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. 
Somos todos representantes desta Nação brasileira e 
precisamos entender isso.

Nós temos informações, também ditas pelos dele-
gados que foram ouvidos pela CPI, de que começou a 
Operação Monte Carlo mais de um ano após a Opera-
ção Vegas por conta de eventual vazamento. E se essa 
Operação Vegas tivesse provocado, naquele momento, 
a instalação do processo de inquérito contra os atores 
que figuravam naquela ocasião, talvez a composição 
deste Senado Federal fosse diferente hoje. Talvez a 
composição dos governadores por partido no Brasil 
fosse diferente hoje. Talvez a composição da Câmara 
dos Deputados fosse diferente hoje. E isso atenta contra 
o sufrágio universal, que está instituído no parágrafo 
único do art. 1º da Constituição, que dispõe que todo 
poder emana do povo, que o exercerá através do voto 
ou de seus representantes. Na verdade, a vontade dos 
representantes poderia ser diferente.

Nós temos de fazer uma reflexão com relação 
a isso para chegarmos à seguinte conclusão: Se, de 
fato, toda essa operação tivesse sido deflagrada em 
2009, o prejuízo para a sociedade brasileira seria maior 
ou menor? O fato de não ter acontecido nada e só ter 
acontecido agora em 2012 levou à apuração dos fa-
tos de forma mais completa a que pudesse ser defla-
grada de forma objetiva e consistente essa operação, 

trazendo resultados para demonstrar, Senador Paim, 
que preside esta sessão, ao Brasil que o sistema não 
serve mais para este País? 

Nós temos de promover uma ampla reforma, 
passando pela Lei de Licitações, chegando a discutir 
financiamento público de campanha – rediscutir. Por-
que, imaginem, senhoras e senhores, há uma doação 
para a formação da campanha eleitoral que se faz pelo 
próprio candidato, pela pessoa física ou pela pessoa 
jurídica, que se faz diretamente ou através de parti-
dos políticos; as empresas doam para dois, três, dez 
candidatos; o processo de licitações e contratos, da 
forma como existe no Brasil hoje, permite a formação 
de consórcios. Não digo que há direcionamento, mas 
as empresas se fecham de tal forma que uma ganha 
licitação aqui; outra ali, e há um resultado indireto de 
financiamento de campanha com meios escusos. Se 
nós tivéssemos financiamento público de campanha, 
estaríamos todos no mesmo nível; o cidadão que gas-
tasse além daquilo que lhe é permitido pela legislação, 
fatalmente apareceria no volume da campanha desse 
cidadão. Então, essa questão, no que diz respeito a 
esse lapso temporal, precisa ser esclarecida. 

Quero aqui declarar meu respeito e minha admi-
ração pelo Ministério Público, seja a Procuradoria-Geral 
da República, seja o Ministério Público Federal, seja o 
Ministério Público Estadual. São cidadãos e operadores 
do Direito que fiscalizam, fazem cumprir e aplicam a 
lei de forma a levar a justiça a este País. Eu acredito 
no Ministério Público, eu acredito que seus membros 
são idôneos e fazem cumprir a lei, no entanto eu acho 
que estão levando para o lado errado a questão de que 
uma eventual convocação ou solicitação de esclareci-
mentos por parte do Procurador-Geral da República 
seria esvaziar sua atuação perante o julgamento do 
mensalão. 

Não é isso. Não pode ser isso! Se for isso, nós 
estamos vivendo um absurdo! Mas não é isso, por-
que a denúncia feita pelo então Procurador-Geral da 
República sobre o mensalão foi feita há anos, está no 
Supremo Tribunal tramitando todo esse tempo. Inclu-
sive, o Ministro Relator já deu o seu voto; ainda não é 
público, mas já emitiu o seu voto, já remeteu os autos 
ao Ministro Revisor, que está também está terminando 
o seu voto. O Procurador-Geral da República vai ago-
ra, quando do julgamento, subir à tribuna e sustentar, 
pelo período que a lei lhe permite, a defesa da sua 
denúncia, que já está posta. Então, descarto toda e 
qualquer hipótese nesse sentido. Não é isso!. Aqueles 
que estão dizendo isso estão equivocados. 

Nós, aqui no Senado Federal, Senador Paim, sa-
batinamos no ano passado o Gurgel e aprovamos a 
sua recondução à Procuradoria-Geral da República por 
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indicação da Presidenta Dilma, que é uma Presidente 
do Partido dos Trabalhadores. O atual Procurador-Geral 
da República foi indicado pelo Presidente Lula. Então, 
por que o Partido dos Trabalhadores ou membros de 
apoio a este Governo estariam agindo dessa forma? 
Para esvaziar o julgamento do mensalão? Não é ver-
dade! Estão colocando isso como uma verdade, mas 
é uma mentira! Na verdade, temos um único foco, que 
é trazer a moralidade para dentro desse processo e 
identificarmos as causas, porque estamos tratando, nas 
últimas CPIs, em todas elas, somente de conseqüên-
cias, e esta CPI traz conseqüências fruto de causas 
que estão mal resolvidas. 

Talvez estejam numa rediscussão de uma Lei de 
Licitações, que é de 1993. Em 1993, eu trabalhava na 
Assembléia Legislativa do Paraná, assessorava o então 
Presidente daquela Assembléia, o Deputado Orlando 
Pessuti. Lá só havia um fax, em 1993, data em que 
nasceu essa Lei de Licitações,e tinha um setor espe-
cífico para fax. Hoje, o fax já nem é mais tão utilizado, 
porque os meios de informática levam as informações 
com muito mais celeridade. 

Sr. Presidente, indo para o encerramento, na se-
quência, tivemos a oitiva do delegado Matheus Mela 
Rodrigues, sobre o que quero fazer duas referências. 

Esse delegado nos disse, na Comissão Parla-
mentar de Inquérito, que a iniciativa do surgimento 
dessa investigação partiu aqui de Brasília, que não 
foi nem lá de Goiás, mas tem uma curiosidade que 
merece atenção.

A organização dessa quadrilha era de tal forma – e 
eles estavam em todas as instâncias do poder estadual, 
passando pelo Poder Judiciário, segundo informações 
do delegado, passando pela Polícia Civil, pela Polícia 
Militar, pela Polícia Federal e pelo Poder Executivo, em 
todos os níveis, do mais baixo ao mais alto escalão, 
a ponto de uma única casa de jogos ilegais, naquele 
Estado, faturar de R$1,3 milhão a R$2,5 milhões por 
mês, dependendo do mês do ano. Se fosse um mês 
do final do ano, o mês do Natal, do 13º, esse era o 
mês de maior ganho daquelas casas, sendo que 30% 
desses recursos ficavam com o Sr. Carlos Cachoeira; 
do lucro dessas casas; 25% iam para o Sr. Quiroga, e 
o saldo ficaria com o dono da casa.

Se alguém ousasse abrir uma casa de jogos sem 
autorização do Sr. Carlos Cachoeira, imediatamente ela 
seria fechada pela polícia, numa operação montada es-
pecificamente para isso. Se não pagasse corretamente o 
percentual, seria fechada também por uma operação po-
licial. Então, vocês imaginem o tamanho que estava isso!

O papel principal do Congresso Nacional, dessa 
comissão, é investigar até onde isso chegava, porque 
o centro disso tudo, o pilar mestre disso tudo é o Sr. 

Carlos Cachoeira, que tem os seus tentáculos, que 
chegavam não sei até onde; aos mais altos poderes, 
talvez. Temos de investigar isso.

Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de deixar 
muito claro que eu acho que é uma grande oportunidade 
para o Congresso Nacional e para todo o setor político res-
gatar a sua dignidade, para tirarmos o bom proveito dessa 
comissão, identificando as causas e promovendo as mu-
danças necessárias para que consequências como essas 
não venham a assolar, novamente, todo o povo brasileiro.

No que diz respeito à CPI, Sr. Presidente, era isso.
Eu gostaria somente de fazer uma reflexão com 

relação à Marcha dos Prefeitos, para finalizar, em um 
minuto.

Este é o ano, Senador Rodrigo Rollemberg, dos 
grandes debates no que diz respeito ao pacto federa-
tivo. Nós temos que aproveitar esse momento em que 
temos de votar necessariamente, aqui no Senado Fe-
deral, a redistribuição da FPE; volta ao Senado Fede-
ral, este ano, a questão dos royalties; e nós temos de 
pensar, de forma consciente, numa melhor distribuição 
dos recursos.

A Constituição de 1988 deu autonomia aos Mu-
nicípios, mas trouxe muitas obrigações para os Muni-
cípios. Mas, a partir de 1988, foi criada uma série de 
contribuições, das quais os Municípios não passaram 
mais a participar. Hoje, o produto das contribuições 
é muito maior do que o produto dos impostos neste 
País, e os Municípios não partilham das contribuições. 

Então, nós temos de repensar o pacto federativo, 
para que seja em atenção de todo o povo brasileiro e 
seja, em especial, dos Municípios, porque é nos Mu-
nicípios que as coisas acontecem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e uma boa noite 
a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Parabéns, Senador Sérgio Souza. V. Exª atualizou a 
pauta, para aqueles que não podem assistir aos tra-
balhos da CPMI durante o dia, agora à noite. 

Para mim mesmo, que não estou lá, foi uma aula, 
para eu entender o que está acontecendo lá na CPMI.

Parabéns a V. Exª.
Passamos a palavra, como orador inscrito, ao 

Senador Wellington Dias. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Antes, porém, enquanto V. Exª vai à tribuna, a 
Presidência designa o Senador Waldemir Moka, como 
membro suplente, em substituição ao Senador Paulo 
Davim, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 565, de 2012, 
conforme o Ofício n° 126, de 2012, da Liderança do 
PMDB, no Senado Federal.

É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB Nº 126/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação do Senador Waldemir Moka, como 
suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo Sena-
dor Paulo Davim, para compor a Comissão Mista, com 
a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 565, de 
25 de abril de 2012.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Paes Lan-
dim, como membro titular em substituição ao Depu-
tado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista, 
destinada a proferir parecer na Medida Provisória nº 
567, de 2012, conforme Ofício nº 174, de 2012, da 
Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB , da 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 174/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Assunto: Indicação para Medida Provisória nº 567

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado 

Paes Landim (PTB – PI), em substituição ao Senhor 
Deputado Jovair Arantes (PTB – GO), para a Comis-
são Mista sobre a Medida Provisória nº 567, de 3 de 
maio de 2012, que “Altera o art. 12 da Lei nº 8.177, de 
10 de março de 1991, que estabelece regras para a 
desindexação da economia e dá outras providências.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes, 
Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra ao Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, serei breve.

Primeiro registrar que, hoje, iniciou-se, aqui, a 
marcha dos prefeitos. Recebemos inúmeros prefeitos 
aqui, destaco os Prefeitos de José de Freitas, Palmei-
rais, Curralinho, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande 
do Piauí, Teresina, enfim, vários prefeitos que estão 
participando desse evento.

Também hoje esteve aqui o Governador do Piauí, 
assinando convênio com o Sr. Boris Utria, vice-diretor 

do Banco Mundial, no valor de US$350 milhões, o que 
permite ao Estado manter o seu ritmo de investimentos, 
conforme já tratamos aqui, aprovado por este Senado.

Destaco, ainda, Sr. Presidente, que tivemos uma 
reunião na Associação dos Prefeitos e dos Municípios 
em Teresina com Francisco Macedo, presidente da 
APPM (Associação Piauiense de Municípios), tratan-
do sobre orientações para o programa de habitação, 
especialmente para as cidades com menos de 50 mil 
habitantes, no Minha Casa, Minha Vida. O Piauí teve 
todos os seus Municípios contemplados no Minha Casa, 
Minha Vida, e tenho orgulho de dizer que participamos 
firmemente na defesa desses critérios que permitiram 
o atendimento a nossa população.

Hoje, trato aqui sobre o mapa da violência contra a 
mulher no ano de 2012. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o Mapa da Violência de 2012 – Homicídio de Mu-Mapa da Violência de 2012 – Homicídio de Mu-
lheres mostra uma realidade cruel no Brasil: a cada duas 
horas, uma mulher é morta em nosso País. Na maioria 
dos casos, o assassino é o namorado, o marido ou o ex-
-companheiro, que mata, muitas vezes, dentro de casa, 
após já ter cometido pelo menos um ato de agressão.

Os dados dessa pesquisa foram divulgados pelo 
Ministério da Justiça e mostram que, em uma lista de 87 
países, o Brasil é o sétimo que mais mata. Em 2010, foram 
4.297 casos ou 4,4 assassinatos por 100 mil habitantes.

Chamam a atenção para esses dados notícias 
que eu diria até estarrecedoras. Dentro delas, desta-
co um ponto importante: felizmente, o meu Estado do 
Piauí é um dos Estados que estão na ponta da lista de 
violência; ou seja, em primeiro lugar em menor índice 
de violência contra a mulher. Aliás, disputamos com 
Sergipe e com Santa Catarina o primeiro lugar também 
na lista de menos homicídios. No ano passado, ficou 
o Piauí em primeiro lugar, menos homicídios, depois 
Santa Catarina. Quero aqui destacar que, de todos es-
ses Estados, o Piauí se coloca como o menos violento.

De acordo com esses estudos que foram elabora-
dos por vários técnicos, destaco aqui o sociólogo Júlio 
Jacobo, com base nos dados do Sistema de Informa-
ções de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A imprensa nacional destacou o Estado do Espírito 
Santo como sendo, nesse estudo, o mais violento, com 
9,4 homicídios para cada grupo de 100 mil. E torcemos 
para que o Espírito Santo possa superar essa situação. 
O Piauí, com 2,6 para cada 100 mil habitantes. Nesse 
terrível ranking, portanto, seja qual for a região, as princi-
pais vítimas são normalmente mulheres de 20 a 29 anos.

A reportagem do Fantástico, no último domingo, 
visitou o Piauí para compreender essa situação – por 
que estamos, graças a Deus, na contramão dessa ten-
dência de violência contra a mulher –, e a explicação 
veio nas sábias palavras da delegada Vilma Alves: “O 
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Piauí também é machista. Só que aqui o trabalho é com 
eficácia. Na polícia não se deve cochilar. Não deixe a 
madrugada chegar. Tem que ser imediato”. A solução 
tem que ser imediata, diz ela.

A delegada Vilma é uma delegada dedicada, como 
tantos outros delegados e delegadas do meu Estado. 
Tive o privilégio de implantar a Delegacia da Mulher, 
onde ela trabalha, em outras regiões além da capital.

Inclusive, quando a matéria fez uma visita à de-
legada, ela estava, naquele instante, recebendo na 
sua sala uma denúncia. Eram ali – diz a reportagem 
– 10h05, e ela liga para a Polícia Militar pedindo uma 
guarnição. Diz ela ao telefone: “Uma senhora foi espan-
cada e o marido está querendo matá-la. Ela está com 
medo de retornar e eu quero prendê-lo.” A partir daí, 
a reportagem terminou acompanhando-a. Chegaram 
à delegacia e ali ela fez a prisão em flagrante. Real-
mente a mulher estava sendo espancada.

A imprensa chegou a gravar o diálogo dela: “O 
senhor sempre bate nela?” Ele disse: “Não.” Ela diz: “A 
sua esposa disse que já não aguenta mais. Não quer 
mais viver com o senhor. O senhor está sabendo que 
quando sair não vai ficar com ela, não é?”

A pressa da delegada é a urgência do juiz. “Quando 
nos chega às mãos, a gente decide no máximo em 24 
horas, talvez no mesmo horário do expediente”, afirmou 
o juiz José Olindo Gil Barbosa sobre esse mesmo caso.

Por que eu relato esse caso? Porque há particu-
laridades que são feitas por essa delegada que acho 
que devem servir de modelo para o Brasil. Inclusive, 
isso tem tudo a ver, Sr. Presidente, com o trabalho da 
Comissão de Direitos Humanos. 

Ela – como outras delegadas – vai às escolas, às 
áreas da construção civil, às paradas de ônibus, enfim, 
aonde sabe que há um aglomerado de homens. Ela che-
ga e faz questão, na sua tarefa, de colocar as regras da 
Lei Maria da Penha, lendo artigo por artigo, explicando. 

Na linha de frente dessa força-tarefa, a delegada 
faz as chamadas audiências informais, antes que as 
coisas aconteçam. Ela põe vítimas e acusados lado a 
lado e dá lições de boas maneiras. Ela diz assim: “Eu 
não sei como você foi educado, mas você precisa de 
umas pinceladas de como tratar uma mulher. Não se 
trata mulher na ponta do pé, trata-se com carinho”. 
São diálogos que ela vai travando lá com os homens. 

Ela não hesita em enquadrar um machão – nor-
malmente, registramos ainda muito no nosso Estado 
essa coisa de pessoas que se destacam pela violên-
cia – e deixa claro que ordem judicial é para ser cum-
prida. Muitas vezes, chega uma ordem judicial e, por 
alguma razão, às vezes até por preconceito contra as 
mulheres, é colocada na gaveta. Quando vão cumprir, 
já mataram, já morreu. São situações como essa que 

se busca evitar. Ela diz que tem de resolver a situação: 
se a situação é de prender, tem de prender. 

Ali, ela sempre busca, nos primeiros momentos, 
ser testemunha da busca de uma paz. 

A delegada sempre diz que nunca soltou ninguém 
por orientação política e também nunca prendeu nin-
guém por orientação política, ou seja, ela faz sempre 
esses processos de acordo com a lei.

Os movimentos feministas e o Ministério Públi-
co se uniram em campanha no meu Estado. A própria 
delegada, que é professora de formação, vai aonde 
for necessário para proferir palestras. A Lei Maria da 
Penha é explicada ponto a ponto. Diz ela: “Se você es-
tiver achando que é dono da sua mulher, xinga a sua 
mulher e a espanca todo dia, ela pode chegar à dele-
gacia e dizer: ‘Doutora, eu não quero mais. Eu quero 
que meu marido saia de casa, porque eu não estou 
aguentando’. Eu dou 48 horas para você mudar ou vai 
ter que cumprir de acordo com a lei”.

Os maridos ouvem atentamente o alerta final, 
porque ela é bastante conhecida, já que cumpre to-
das as palavras.

O resultado desse esforço coletivo é a queda da 
violência, mas se engana quem acha que os números 
do Piauí agradam a mim e à delegada Vilma.

Diz ela: “Nenhum número é aceitável para mim”. 
E vejam que os números lá são de 2,6 homicídios para 
cada grupo de 100 mil. “Nenhuma morte. Viver em paz 
é o que é importante. Como se admite uma mulher ser 
morta pelo seu marido? Porque a mulher não é mais 
uma coisa, não é objeto, não é propriedade. Mulher é 
cidadã e deve ser respeitada” – destaca.

Nenhum número deve ser aceitável para quem 
quer que seja, Sr. Presidente. O objetivo do Piauí e do 
Brasil deve ser zero morte de mulheres por violência, 
principalmente violência doméstica.

Sr. Presidente, os pesquisadores afirmam que, 
quando o assunto é violência contra a mulher, não existe 
uma fórmula pronta. Por isso, é importante conhecer as 
realidades locais, para trabalhar cada particularidade, 
especialmente as culturais. Muitas mulheres toleram 
uma agressão em “nome da honra”, por exemplo. De 
toda forma, qualquer que seja o trabalho, ele deve 
contar com a força policial. Foi assim que o Piauí se 
destacou positivamente nesse contexto tão cheio de 
más notícias: preparar pessoas da área da Polícia Ci-
vil, da Polícia Militar, enfim, para lidar com esse tema.

Diferentemente do cenário de violência masculi-
na, a agressão contra a mulher dificilmente acontece 
no bar ou no local de trabalho, mas normalmente na 
residência, nas ruas ou mesmo na escola.

Nos últimos 14 anos, o índice nacional de homi-
cídios de mulheres se manteve estável. A menor taxa 
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registrada no período é de 2007, ano em que entrou 
em vigor a Lei Maria da Penha, que pune o agressor 
com mais rigor e assegura à mulher proteção policial 
e da justiça em caso de denúncia. Temos lá, inclusive, 
inúmeras casas de proteção para as mulheres que te-
nham medo de denunciar. Foram 3.772 casos – taxa 
de 3,9. No ano seguinte, porém, a curva voltou a cres-
cer, atingindo 4,2.

Nas últimas três décadas, de acordo com o histó-
rico do mapa, 91.932 mulheres foram mortas no Brasil. 
Com dados de 1980 para cá, a pesquisa mostra que o 
crescimento efetivo ocorreu até 1996, quando a taxa 
nacional atingiu o pico de 4,6.

A redução dos conflitos domésticos está, Sr. Pre-
sidente, na construção de uma rede protetora que dê 
suporte psicológico à vítima.

É preciso mais envolvimento dos órgãos de segu-
rança pública na atenção aos casos de violência contra 
as mulheres, em especial nos boletins de ocorrência 
e inquéritos; e do Poder Judiciário na concessão de 
medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

Outro desafio que devemos enfrentar é aumen-
tar os recursos para enfrentar esse problema. Os Mu-
nicípios, por exemplo, não destinam verbas próprias 
para combater esse tipo de violência. Aliás, um tema 
que estou sugerindo para que, na próxima Marcha dos 
Prefeitos, seja colocado na pauta.

Temos uma Comissão Parlamentar de Inquéri-
to funcionando no Congresso Nacional. A Senadora 
Ana Rita, aqui presente, está dirigindo esse trabalho. 
Que bom tê-la aqui, Senadora! Essa Comissão trata 
do tema Violência contra a Mulher no Brasil. O objetivo 
é acabar com a impunidade da violência de género e 
fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha, por meio 
da implementação do Pacto Nacional pelo Enfrenta-
mento à Violência contra a Mulher. 

Lembro um caso no meu Estado, um caso apenas, 
entre tantos, de uma jovem chamada Fernanda Lages. 
Essa jovem foi assassinada há pouco tempo, barbara-
mente, o que gerou uma comoção muito grande no meu 
Estado. Ainda hoje se pede a finalização da investigação. 
Começou com a Polícia Estadual, agora já foi, devido 
a vários indícios, para a Polícia Federal. E há, ainda, a 
busca da família. Esses dias eu visitava os pais dessa 
jovem, na cidade de Barras, e pude ver a forma como 
a imprensa trata os casos. O pai, a mãe e o avô diziam: 
“Senador, pelo amor de Deus, nós queremos justiça, 
mas também queremos respeito a nossa filha”. Muitas 
vezes, a forma como a imprensa lida com esses temas 
até piora a situação, principalmente para os familiares. 

Sr. Presidente, esse relatório divulgado pelo Mi-
nistério da Justiça é o primeiro a registrar estatísticas 
regionais e, por isso, pode representar um marco na 

definição de políticas públicas para se tentar evitar 
a violência contra a mulher. Devemos trabalhar com 
esses dados para tentar encontrar meios de diminuir 
esses terríveis números.

Quero, aqui, Sr. Presidente, ao parabenizar V. Exª 
pelo trabalho brilhante que faz na Comissão de Direitos 
Humanos, fazer uma homenagem – e fico feliz ao fazer 
isto aqui, na presença dela – à Senadora Ana Rita, pelo 
seu trabalho, que representa tantas outras mulheres e 
homens pelo Brasil que lidam com esse tema. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Se me permitir, Sr. Presidente, ouço a Senadora 

Ana Rita, com o maior prazer.
A Sra. Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Sr. Presiden-

te, obrigada pelo espaço. Senador Wellington, quero 
parabenizá-lo por abordar esse tema aqui hoje. Acho 
muito importante que os Senadores, as Senadoras e 
os nossos Deputados Federais trabalhem esse tema 
na tribuna desta Casa, porque é um debate que pre-
cisa ser intensificado na sociedade, que precisa ser 
ampliado. É preciso que, aqui, por meio deste debate, 
possamos contribuir para criar outra cultura na socie-
dade brasileira. Não é admissível que tantas mulheres 
continuem morrendo em função de uma violência que 
acontece dentro de casa, de uma violência tão próxima, 
praticada pelos maridos, por ex-maridos ou por namo-
rados, que matam por motivos fúteis, muitas vezes por 
ciúme. Muitas vezes, matam porque não querem que 
a mulher trabalhe fora. Muitas vezes, a mulher precisa 
ter uma atividade profissional, e o marido não permite. 
Enfim, são questões importantes, mas não se justifica 
uma reação tão violenta desses homens! As mulheres 
estão morrendo em função disso. Senador, a fala do 
senhor me leva a lembrar que, em 2007, um ano após a 
promulgação da Lei Maria da Penha, houve uma queda 
da violência contra a mulher, mas, logo depois, esse 
índice de violência começou a crescer novamente. Por 
que isso acontece? Muitos homens, hoje, acreditam na 
impunidade, e há motivos para isso. Estamos perceben-
do que a omissão dos Poderes Públicos é ainda muito 
grande no enfrentamento à violência contra a mulher. 
Os homens ainda não estão sendo punidos por esses 
crimes e, então, apostam muito na impunidade. Por isso 
é que os crimes continuam acontecendo. Então, é pre-
ciso realmente enfrentar essa realidade. A Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito tem como um dos seus 
objetivos principais justamente apurar a omissão por 
parte dos órgãos públicos, tanto do Executivo como do 
Judiciário, do próprio Ministério Público e das Defen-
sorias Públicas. Nós vimos que, em alguns Estados, 
nem Defensoria Pública existe. Em outros Estados, é 
o Poder Judiciário que não está cumprindo, de fato, o 
seu papel. Vimos também que, em alguns Estados, 
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por parte do Poder Executivo, não existe investimento 
na criação de delegacias especializadas e de centros 
de referência. Enfim, de fato, há omissão por parte 
do Poder Público. Há iniciativas interessantes em al-
guns lugares, dignas de elogio, em que se tem feito 
um esforço muito grande para realizar esse trabalho, 
mas isso ainda é insuficiente diante da realidade que 
vivemos no País. Então, este debate realmente preci-
sa ser intensificado, precisa tomar conta dos corações 
dos gestores públicos e de todas as autoridades deste 
País, para que, de fato, a nossa legislação possa ser 
aplicada em sua plenitude. Não dá para aplicar parte 
da legislação! Essa situação exige que vários órgãos 
atuem de forma sintonizada e permanente, em har-
monia, para que realmente esse problema possa ser 
enfrentado. Parabéns, Senador Wellington, por seu 
pronunciamento nesta noite de hoje!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
lhe agradeço.

Antes de conceder o aparte ao Senador Rollem-
berg, ressalto, Sr. Presidente, que, no Piauí, dez anos 
atrás, havia um índice acima da média nacional: cinco 
homicídios de mulheres para cada 100 mil. Esse índice 
caiu para 2,6, que é o menor índice em 2012. Já es-
tamos, há quatro anos, sustentando essa posição. E é 
algo que tem a ver com uma rede, com um sistema, com 
pessoas preparadas. Não basta só haver juiz especiali-
zado nessa área da mulher. Os membros do Judiciário e 
do Ministério Público têm de estar preparados. A nossa 
Defensoria, hoje, com muito orgulho, é uma das melho-
res no País. Há delegados e delegadas especializados, 
que fizeram treinamento, que conhecem a legislação, 
que atuam junto com a área de assistência social. Não 
somos um Estado perfeito, tanto que continua a haver 
homicídios. Mas medidas como essa dão resultado.

Era isso que eu queria destacar.
Concedo, se me permite, Sr. Presidente, um apar-

te ao Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Prezado Senador Wellington Dias, cumprimento V. Exª 
pelo pronunciamento e pela preocupação que V. Exª 
traz, nesta noite, ao plenário do Senado. Realmente, 
os dados da violência no Brasil são chocantes, e os 
dados de violência contra a mulher também o são. Re-
centemente, a Unesco publicou o mapa da violência 
no Brasil, o que motivou até um discurso do Presiden-
te do Senado, Senador José Sarney, mostrando que, 
nos últimos 30 anos, no Brasil, em torno de 1,1 milhão 
de pessoas morreram vítimas de homicídio. Esse é um 
dado que envergonha a Nação. Esse é um dado estarre-
cedor, que exige de todas as autoridades do Executivo, 
do Legislativo e do Judiciário um conjunto de medidas 
enérgicas e urgentes para buscar reverter essa situa-

ção. Agora mesmo, abri o site do Correio Braziliense e 
pude ver que a manchete do site é “Criminalidade no 
Distrito Federal aumenta 14,1% em janeiro, fevereiro e 
março de 2012”. Isso demonstra um fracasso das po-
líticas públicas, que não estão conseguindo estabilizar 
ou reduzir a violência. A violência continua aumentando 
aqui, na Capital da República. Portanto, quero cumpri-
mentar V. Exª por trazer esse tema aqui. A Comissão 
de Juristas está trabalhando a revisão do Código Penal. 
É preciso haver penas mais duras. Não podemos tratar 
crimes contra a vida como os tratamos hoje. Hoje, com 
o cumprimento de um sexto da pena, a pessoa já pode 
sair da prisão, e muitos são reincidentes em novos cri-
mes. Mas quero registrar medidas também que só terão 
resultados daqui a alguns anos, em médio prazo, mas 
que são extremamente importantes, como a que tive 
oportunidade de registrar ontem, que foi o lançamento 
do programa Brasil Carinhoso pela Presidenta Dilma. 
Temos de tratar isso a partir da infância, investindo nas 
famílias que têm crianças de zero a seis anos de idade, 
dando-lhes mais dignidade e mais oportunidade de criar 
um ambiente familiar de acolhimento e de proteção, para 
que essas crianças possam crescer dentro de uma nova 
perspectiva. Temos de tomar ações imediatas, ações 
enérgicas, ações urgentes em todas as áreas. Ainda 
hoje, em meu gabinete, conversei com o Mário Volpi, 
do Unicef, querendo procurar mais informações para 
colocar meu mandato a serviço da causa da infância 
no Brasil e à causa do combate à violência. São inad-
missíveis os dados de violência contra a mulher ainda 
existentes no País. Cumprimento V. Exª pelas medidas 
que tomou como Governador. Quando há medidas efi-
cazes, quando há decisão política correta, como a que 
V. Exª tomou no Piauí, esses índices são reduzidos, e 
a gente precisa reduzi-los de forma expressiva em todo 
o Brasil. Parabéns a V. Exª!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
lhe agradeço.

Agradeço-lhe, Sr. Presidente, pela tolerância.
Quero registrar aqui também que acompanho o 

trabalho do Senador Rollemberg e que sei do compro-
misso que S. Exª tem com essas causas.

Para finalizar, quero dizer uma coisa simples, Sr. 
Presidente: não há segredo, pois, quanto mais a gente 
valorizar a família – pai, mãe e filhos –, será melhor. É 
isso em que acredito.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Wellington Dias! Eu o cumpri-
mento pelo seu pronunciamento, em que faz o relato 
desse diálogo da delegada com o bandido. Quem bate 
em mulher é bandido! Parabéns a V. Exª!
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Parabéns à Senadora Ana Rita! Hoje, foi dito aqui 
que S. Exª está indo para Alagoas, para fazer esse 
belo trabalho da CPI.

Vou passar a palavra, neste momento, como Lí-
der, ao Senador Eduardo Amorim.

O Senador Rodrigo Rollemberg, mesmo como 
Líder e orador inscrito, falaria após V. Exª.

Permita-me, Senador Eduardo Amorim, que eu 
registre a presença aqui de um amigo seu. Se é seu 
amigo, é nosso amigo.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Refiro-me ao Dr. Adielson Monteiro. Seja bem-
-vindo ao Senado da República!

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores – serei muito breve, 
como costumo fazer –, senhores ouvintes da Rádio 
Senado, espectadores da TV Senado, todos que me 
acompanham pelas redes sociais, quando pensamos em 
veículos de comunicação no nosso País, percebemos 
que os avanços foram enormes nos últimos 20 anos, 
principalmente, a partir do advento da Internet e da tec-
nologia digital. Contudo, veículos como rádio e televisão 
não perderam seus espaços, foram se modernizando e 
continuam representando os principais veículos de infor-
mação e entretenimento para a maioria dos brasileiros.

Nos anos de 1950, a televisão chega ao nosso País 
e, na década de 70, implanta-se o conceito de rede de 
televisão. Nessa mesma época, em Sergipe, a visão de 
futuro do saudoso ex-Governador, Deputado Federal e 
empresário Dr. Augusto Franco trouxeram para o nosso 
Estado a proposta de levar ao ar um canal de informação 
e entretenimento focado na nossa gente, Sr.Presidente.

Há exatos 37 anos, em 17 de maio de 1975, a 
TV Atalaia estreia com afiliada da extinta TV Tupi. Foi 
a primeira estação de TV a fazer transmissão em co-
res no Norte-Nordeste, oferecendo ao telespectador 
sergipano uma nova visão de informação, cultura e 
entretenimento. Ao entrar no ar, transmitiu um progra-
ma local que marcou época. Era o Sábado Geral, que 
teve apresentadores de destaque como o hoje Conse-
lheiro do Tribunal de Contas Reinaldo Moura – pai do 
meu amigo, o Deputado Federal André Moura, Líder 
do PSC e Presidente Estadual do PSC, pelo Estado de 
Sergipe –, os Deputados Luiz Trindade, Hilton Lopes 
e João de Barros como ilustres presenças. O Mundo 
Infantil era outro programa apresentado por Nazaré 
Carvalho. Eu mesmo, Sr. Presidente, o assisti diversas 
vezes. Destacamos, ainda, os telenoticiários como, por 
exemplo, o Repórter 8. Até hoje os telejornais são o 
carro-chefe da programação.

Com a extinção da TV Tupi, a emissora passou 
a transmitir a programação da Rede Bandeirantes, 
contudo manteve a programação local e, até hoje, é a 
emissora que mais dedica espaço para a programa-
ção regional, com 130 horas mensais, Sr. Presidente. 
E não podemos nos esquecer de que a TV Atalaia foi 
a primeira emissora sergipana a defender as Diretas 
Já, momento histórico na vida do povo brasileiro.

Em 1986, a TV Ataiaia entra no rol das afiliadas do 
SBT. E, finalmente, em junho de 2007, afilia-se à Rede 
Record que, reconhecidamente, oferece uma grade de 
programação com uma linha de produtos diversificada, 
como teledramaturgía, jornalismo, esporte, filmes e 
variedades, além do indiscutível padrão de qualidade.

A TV Atalaia é presidida pelo empresário e ex-
-Deputado Estadual Walter Franco, um homem que, 
assim como seu pai, Augusto Franco, se antecipa ao 
seu tempo. Através dessa visão arrojada, junto com 
o superintendente do grupo, o ex-Deputado Federal 
Augusto Franco Neto, investe cada vez mais para a 
excelência da emissora, priorizando a liberdade de 
imprensa como meta constante.

Hoje, com equipamentos de última geração, é 
a primeira de Sergipe e a quarta emissora de televi-
são do País a captar, editar e transmitir em HDTV, Sr. 
Presidente. Mais do que uma emissora, a TV Atalaia 
é uma marca de credibilidade para o povo sergipano. 
Trata-se de uma empresa que, em seus 37 anos de 
história, sempre se pautou na ética e na seriedade, na 
preocupação com o social e com o desenvolvimento 
do nosso Estado.

Não tem, Sr. Presidente, como esquecer o ani-
versário da TV Atalaia porque também é o mesmo dia 
do meu aniversário, Sr. Presidente.

À TV Atalaia, aos seus gestores e a toda compe-
tente equipe que lá trabalha minha sincera admiração, 
respeito e carinho e os meus mais sinceros parabéns. 
Que ela continue cumprindo o seu papel, cumprindo a sua 
missão de engrandecer cada vez mais o nosso Estado.

Sr. Presidente, para finalizar, aproveito ainda a 
oportunidade para homenagear o meu partido, o Partido 
Social Cristão – PSC – que hoje completa 27 anos de 
fundação, e digo-lhes, Srªs Senadoras, Sr. Presidente, 
que temos muito a comemorar.

É com muito orgulho que lembramos a fundação 
do nosso partido, em 1985, Sr. Presidente, baseada 
na arrojo de brasileiros que viam nos ideais difundidos 
pelo político mineiro Pedro Aleixo, a maneira objetiva 
de consolidar a democracia, reinserida no País, depois 
de duas décadas de regime militar.

O Partido Social Cristão, o PSC, nasceu e se 
sustenta nos valores e propósitos do Cristianismo em 
busca de uma sociedade justa, solidária de fraterna, 
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e o Cristianismo, representam para o PSC mais que 
uma religião, representa um estado de espírito que não 
segrega, que não exclui, que não discrimina, mas sim 
une, como Cristo uniu a todos há milhares de anos. 
Aceita a todos, independentemente do credo, da cor, 
da raça, da ideologia, do sexo, da condição social, da 
política econômica ou da condição financeira.

Sob esses preceitos, construímos um partido for-
te, que cresceu a passos largos, graças à sua principal 
premissa: colocar o ser humano em primeiro lugar. Hoje 
estamos representados e organizados em todo o País 
com diretórios regionais e municipais. E aqui, aprovei-
to para reverenciar os responsáveis por esse grande 
feito: os membros da nossa Executiva Nacional que, 
liderados por nosso Presidente, Vítor Nósseis, e pelo 
nosso Vice Presidente, Pastor Everaldo Pereira, têm 
viajado por todo o Brasil organizando nossos filiados 
e levando nossos ideais a toda nossa gente.

Hoje comemoramos 27 anos do Partido Social 
Cristão, 27 anos de PSC em território brasileiro, com 
muito trabalho e grandes vitórias e, certamente, daqui 
para frente teremos muito mais a comemorar.

Tudo isso, Sr. Presidente, porque sonhamos, de-
sejamos e merecemos um Brasil melhor, muito, muito 
melhor, mais justo, mais humano e mais cristão. Para 
tanto, deve-se ter a política, verdadeiramente, como 
um instrumento de transformação social.

Mais uma vez, saúdo e parabenizo todos aque-
les que acreditam no Partido Social Cristão (PSC), o 
meu partido, que valoriza os princípios cristãos, que 
defende os princípios cristãos, tendo na política um 
instrumento para isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 

– Senador Eduardo Amorim, deixe-me cumprimentar V. 
Exª pelo seu pronunciamento e cumprimentá-lo tam-
bém pelo aniversário do seu partido. 

Deixe-me dar um depoimento que eu não havia 
dado: o PSC não estava na política de aliança no Es-
tado, mas me apoiou para a reeleição ao Senado por 
opção do PSC no Estado. Para mim foi muito impor-
tante ter caminhado com eles.

Cumprimento a V. Exª.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 

Com certeza, o PSC fez uma grande escolha no seu Esta-
do, Sr. Presidente. Estar ao seu lado, ter a sua companhia 
e aprender com os seus ensinamentos e com as suas 
palavras é muito bom. Fico feliz pelo PSC ter contribuído.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Contribuiu.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Pode ter certeza de que a proposta do PSC é ver um 
Brasil muito melhor.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Muito obrigado, Senador.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Como disse, merecemos, desejamos e sonhamos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – São vinte...

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Vinte e sete anos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Vinte e sete anos.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
SP) – Meus cumprimentos pelo aniversário desse im-
portante partido para a democracia brasileira e para 
a justiça social.

Passo a palavra, neste momento, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg.

V. Exª falará como Líder do PSB, ou como orador 
inscrito, como último orador da noite?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Como líder, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– Pelos vinte minutos, conforme combinamos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna no 
dia de hoje para registrar mais uma ação acertada e 
sensata da nossa Presidenta Dilma Rousseff.

Recentemente, segundo informações divulgadas 
na imprensa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 
– Senador Rodrigo Rollemberg, só permita-me anunciar 
que a última oradora será a minha querida Vice-Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, Senadora Ana Rita.

Desculpe-me, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Senadora Ana Rita, recentemente, segundo in-
formações divulgadas na imprensa, a Presidenta Dilma 
pediu que a Advocacia-Geral da União analisasse um 
decreto que institui a validade dos mesmos critérios da 
Lei da Ficha Limpa para o preenchimento de cargos 
de confiança no Governo Federal.

De acordo com essas informações preliminares, 
o decreto valeria para a administração direta e indireta, 
incluindo ministros de Estado e presidentes de esta-
tais e autarquias, o que, sem sombra de dúvida, é uma 
iniciativa muito importante para a consolidação da de-
mocracia no nosso País, para a melhoria da qualidade 
da democracia em nosso País, o que, certamente, tem 
o respaldo de toda a sociedade.

Nesses últimos meses, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, seja nas marchas contra a corrup-
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ção em diversas cidades brasileiras, seja nas redes 
sociais, conseguimos perceber que, além de pedirem 
o voto aberto em todas as decisões do Congresso – 
e acredito que, mais cedo ou mais tarde, deveremos 
nos debruçar sobre esse tema, eu venho defendendo 
isso há algum tempo –, é importante que a população 
conheça como vota o seu representante, mas é impor-
tante registrar também que os manifestantes querem 
ficha limpa para todos os cargos públicos.

Esse clamor popular, por decência e ética na 
Administração Pública, tem ecoado aqui no Senado. 
Personifico essa tendência na figura do Senador Paulo 
Paim, dos Senadores Pedro Simon, Ana Amélia, Alvaro 
Dias, Casildo Maldaner, Pedro Taques, Cristovam Bu-
arque. Estes já subiram nesta tribuna e defenderam, 
assim como eu já defendi várias vezes, a ficha limpa 
para os cargos de confiança no Governo Federal.

O Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, 
Ministro Jorge Hage, é outro que vem defendendo, 
já há um bom tempo, o princípio da ficha limpa não 
apenas para os cargos eletivos, mas também para 
os cargos da Administração Pública e para os cargos 
de confiança. Mas não só o Legislativo e o Executivo 
devem obedecer aos critérios da ficha limpa. Defendo 
que o Judiciário também o faça. 

É provável que, na próxima semana, o Plenário 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) retome a vo-
tação da proposta de resolução que proíbe, no Poder 
Judiciário, a ocupação de cargos comissionados ou 
funções de confiança por pessoas condenadas por 
atos hoje tipificados como causa de inelegibilidade 
de restrições equivalentes às da Lei nº 135, de 2010, 
conhecida como Lei da Ficha Limpa.

O Presidente Nacional da OAB, Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Ophir Cavalcante, durante uma sessão do 
CNJ, afirmou que a extensão da Lei da Ficha Limpa para 
o Poder Judiciário é um anseio social. A Lei da Ficha Lim-
pa, que prevê a inelegibilidade de quem foi condenado por 
decisão colegiada da Justiça ou que transitou em julgado, 
originou-se desse anseio social e foi, na minha avaliação, 
uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Uma vitória 
da ética e da cidadania porque contribui para melhorar a 
qualidade da política e dos políticos no nosso País.

Sem a participação do povo, que foi às ruas, co-
lheu assinaturas e disse para todo o Brasil que queria 
mudanças na política, creio que não seria possível 
aprovar tal medida. No Brasil, apenas três projetos de 
iniciativa popular já foram aprovados. Um deles resul-
tou na Lei da Ficha Limpa. 

Por isso, acredito, devemos lutar para criar leis 
que ampliem a participação popular, que facilitem a 
participação popular e que tornem possível a aplicação 
da Lei da Ficha Limpa para cargos de confiança em 

todos os Poderes e em todos os níveis de Governo: 
União, Estados e Municípios. 

No Congresso Nacional, algumas proposições já 
abordam o assunto. Destaco aqui a Proposta de Emenda 
à Constituição, a PEC nº 6, de 2012, de autoria do nobre 
Senador Pedro Taques, que estende o conceito da Lei 
da Ficha Limpa para a indicação de pessoas a funções e 
cargos de confiança. O objetivo dessa iniciativa é louvá-
vel. No entanto, desde fevereiro, aguarda designação do 
relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Precisamos dar mais celeridade para o trâmite legislativo 
dessa matéria tão importante para o País.

Na Câmara dos Deputados, um dos projetos que 
também aborda o assunto é o de nº 7.396, de 2012, 
que utiliza trechos da Lei da Ficha Limpa para colo-
car critérios no preenchimento dos cargos de direção 
e assessoramento superior.

Essas iniciativas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, se aprovadas, terão um impacto enorme na 
Administração Pública. Só para se ter uma ideia, em 
outubro do ano passado, os chamados DAS já somavam 
22 mil. De acordo com informações do Governo, hoje, 
mais de 70% dos DAS são ocupados por servidores 
públicos de carreira. Esse clamor para que haja esses 
critérios da Lei da Ficha Limpa para o preenchimento de 
cargos de confiança é também endossado pela CNBB. 

No último dia 26, a Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil divulgou um comunicado sobre as eleições 
municipais deste ano, em que pede que Lei da Ficha 
Limpa seja aplicada para o preenchimento de cargos 
comissionados nas prefeituras. No documento, assinado 
pelo Presidente da CNBB, Dom Raymundo Damasceno 
Assis, o Vice da organização, Dom José Belisário da 
Silva, e o Secretário-Geral, Leonardo Steiner, os bispos 
afirmam que os votos nas eleições municipais têm con-
sequências para vida do povo e para o futuro do país. 

Diz a nota: 

Aos eleitores cabe ficar de olhos abertos 
para a ficha dos candidatos e espera-se da 
sociedade a mobilização, como já ocorre em 
vários lugares, explicitando a necessidade da 
Ficha Limpa ser aplicada também aos cargos 
comissionados para maior consolidação da 
democracia. Dessa forma, dá-se importante 
passo para colocar fim à corrupção que ainda 
envergonha o nosso país. 

É justamente isso o que penso. 
Para maior consolidação da democracia, para 

melhorar a qualidade do nosso serviço público e para 
prevenir atos que possam levar à corrupção, devemos 
lutar também pela aprovação da Ficha Limpa para car-
gos públicos. Não é possível que uma pessoa punida 
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com a inelegibilidade possa assumir um cargo público 
e que tenha possibilidade de dar sequência aos crimes 
cometidos. A Lei da Ficha Limpa para cargos públicos 
está em consonância com os princípios da probida-
de administrativa e da moralidade, e, com certeza, 
tornar-se-á um passo importante, determinante, para 
a melhoria da qualidade política, da política, e para a 
melhoria da Administração Pública. 

Por isso, quero cumprimentar a Presidenta Dil-
ma por essa intenção que, espero, seja rapidamente 
transformada num gesto concreto, através de decreto, 
através da medida que for possível, para antecipar essa 
decisão que precisa ser aprovada pelo Congresso Na-
cional, para ter status de lei, garantindo o preenchimen-
to dos cargos de confiança na Administração Pública 
com os mesmos critérios exigidos para os candidatos 
a cargos eletivos pela lei denominada Lei da Ficha 
Limpa. Portanto, mais uma vez, quero cumprimentar 
a Presidenta Dilma pela medida ousada, sensata, que 
vem ao encontro dos anseios da população brasileira.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
quero também pedir permissão para tratar de um outro 
tema, relativo à Rio+20. Não posso deixar de tratá-lo 
neste momento pela importância, pela oportunidade 
de um debate ocorrido hoje, na Comissão de Meio Am-
biente do Senado Federal, em que estamos realizan-
do uma série de audiências públicas sobre a Rio+20.

Hoje, tivemos o tema Inovação Tecnológica para 
a Sustentabilidade. Tivemos a oportunidade de receber 
representantes do Instituto Ethos, da Fundação Getúlio 
Vargas, da Confederação Nacional da Indústria e do 
Ministério da Ciência e Tecnologia.

Chamou-me a atenção, e peço autorização para 
ler e transcrever nos Anais desta Casa, um documento 
apresentado pelo Secretário do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Prof. Carlos Nobre, acerca de recomenda-
ções da conferência científica Planet Under Pressure, 
realizada em Londres, no período de 26 a 29 de março 
de 2012, para uma possível declaração final da Rio+20.

É um documento que reflete um exercício de 
alguns dos organizadores dessa reunião científica, 
sobre alguns elementos que deveriam constar do do-
cumento final dos chefes de Estado e chefes de go-
verno na Rio+20. 

É um documento breve, são apenas 11 pontos, e 
eu peço autorização a V. Exª para lê-lo, neste momento, 
e para que ele conste dos Anais da Casa.

1 – Nós, Chefes de Estado e de Governo, 
reconhecendo a visão da ciência sobre o estado 
do Planeta, a nova responsabilidade que a nos-
sa sociedade global interconectada tem com os 
sistemas de suporte da vida na Terra, a urgente 
necessidade de reduzir significativamente os 

riscos para todas as sociedades, resolvemos 
agir agora para assegurar um futuro sustentá-
vel para nossos povos para nosso Planeta de 
acordo com o princípio de responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas e capacidades 
respectivas. Nós decidimos inovar rapidamente 
para cuidarmos efetivamente do Planeta.

2 – Reafirmamos nossa determinação 
de erradicar a pobreza, reduzir desigualda-
des e lutar por sociedades que sejam justas, 
equânimes e inclusivas, notando a evidência 
científica que o atingimento destes ideais irá 
beneficiar todas as nações e os mais despri-
vilegiados da sociedade.

3 – Num mundo crescentemente inter-
conectado e interdependente, nos compro-
metemos a desenvolver novos arranjos de 
governança internacional, para proteger todas 
as pessoas e o sistema de proteção à vida, 
nosso Planeta como um todo. 

4 – Reconhecendo o risco de depender 
de políticas internacionais singulares, nós ire-
mos promover parcerias, abordagens e polí-
ticas diversificadas e políticas entre governos 
locais, subnacionais, nacionais e regionais 
assim como a sociedade civil e empresarial. 

5 – Nós nos comprometermos a estabele- Nós nos comprometermos a estabele-
cer novas metas universais de desenvolvimento 
sustentável para todas as nações com o objetivo 
de fornecer um espaço seguro de operação para 
toda a humanidade no presente, e para futuras 
gerações ao assegurar que nós respeitamos os 
limites planetários. Nós nos comprometemos 
a colocar estas metas em funcionamento até 
2015, e que cada meta deverá ligar profunda-
mente o tecido ambiental, social e econômico 
do desenvolvimento sustentável. 

6 – Nós reconhecemos que o desenvolvi-Nós reconhecemos que o desenvolvi-
mento sustentável deve ser introjetado dentro 
das instituições financeiras internacionais, es-
pecialmente o Banco Mundial e o Fundo Mo-
netário Internacional, os bancos regionais de 
desenvolvimento a UNCTAD e a Organização 
Mundial do Comércio na regulação do comércio 
global. Neste contexto, nós solicitamos que as 
instituições financeiras internacionais se adap-
tem para assegurar apoio efetivo aos países 
em desenvolvimento para implementação de 
desenvolvimento sustentável efetivo. 

7 – Reconhecendo que os recursos globais 
comuns como os oceanos e a atmosfera não 
podem mais ser tratados como externalidades 
no Mercado, nos comprometemos a buscar uma 



18894 Quarta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

economia verde no contexto do desenvolvimen-
to sustentável e erradicação da pobreza. Reco-
nhecendo que o PIB é uma medida inadequada 
da atividade econômica sustentável e deve ser 
complementado com uma medida muito melhor 
de riqueza nacional, nós propomos que sejam 
reportados regularmente o capital natural e o 
capital humano em adição ao capital econômico: 
a riqueza inclusiva de uma nação. 

8 – Nós afi rmamos adicionalmente nos- Nós afirmamos adicionalmente nos-
sa determinação de fortalecer o quadro ins-
titucional para a sustentabilidade global, re-
sultando em desenvolvimento sustentável no 
nível global e apoiando o quadro institucional 
no nível nacional.

Nós reafirmamos nosso compromisso 
com o Acordo de Copenhague de prevenir in-
terferências antropogênicas perigosas no sis-
tema climático e requeremos rápida resposta 
de todas as nações.

Nós recomendamos análises regulares 
de progresso com vista à sustentabilidade 
global que envolva tomadores de decisão em 
políticas públicas, indústria e sociedade civil 
com ciência e uma iniciativa maior de pesqui-
sa enfocando em soluções para a sustentabi-
lidade global.

E nos comprometemos a um novo siste-
ma global para aproveitar o potencial de nossas 
sociedades globais, recentemente conectadas 
para uma tradução mais rápida de conheci-
mento em ação, desta maneira tornando efe-
tivo um sistema global de inovação funcional.

Não é mais suficiente trabalhar por um 
ideal distante de desenvolvimento sustentável. 
A sustentabilidade global deve tornar-se uma 
fundação da sociedade. Pode e deve ser parte 
dos pilares das nações e do tecido da sociedade. 
Tomados em conjunto, nossos compromissos 
reconhecem o urgente imperativo científico de 
ação, visando a transformar desenvolvimento 
sustentável de aspiracional para operacional.”

Essa é a declaração desejo de cientistas de todo 
o mundo, assinada em Londres, no último mês de mar-
ço, que serve como subsídio aos chefes de Estado e 
chefes de governo para o documento oficial da Rio+20.

E quero também registrar, Sr. Presidente, a con-
tribuição do Professor Carlos Nobre a este debate em 
que o Brasil defende a implementação de metas de 
desenvolvimento sustentável, nesse documento ofi-
cial da ONU em que apresenta algumas sugestões 
de metas que deveriam constar nesse documento, 
como universalização do acesso à água, que já foi 

reconhecida como direito humano pela Organização 
das Nações Unidas. E é inadmissível que mais de um 
bilhão de pessoas em todo o mundo ainda não tenham 
acesso à água tratada, de boa qualidade. Portanto, a 
universalização do acesso à água deve ser um com-
promisso de toda a humanidade. 

O compromisso por uma agricultura sustentável, 
que promova segurança alimentar, entendendo segu-
rança alimentar não apenas como oferta de alimentos, 
mas como oferta de alimentos para todos, como oferta 
de alimentos com grande valor nutricional. Estabilizar a 
área a ser utilizada pela agricultura, evitando a expan-
são da agricultura sobre novos biomas preservados, 
investindo em ciência, tecnologia e inovação, para que 
possamos aumentar a produtividade da nossa agricul-
tura, aumentando a produção numa mesma área de 
terra, sem precisar converter novas áreas.

Reduzir em 30% as emissões do setor agrícola. 
É importante registrar que, no mundo, o setor agrí-
cola é entendido como as atividades da agricultura 
propriamente dita e as atividades de conversão de 
novas áreas para a utilização da agricultura e repre-
sentam o maior percentual de emissões, em torno de 
30% das emissões mundiais. E mais uma vez entra o 
desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento 
de tecnologias de agrofloresta, de integração lavoura-
-pecuária, de agricultura orgânica, que podem contribuir 
para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 
trabalhando com reflorestamentos.

Reduzir de 70% para 60% o uso da água para a 
agricultura – é importante registrar que a agricultura 
é a maior consumidora de água do Planeta, utilizando 
70% do consumo de água hoje –, investindo em efici-
ência na utilização desse recurso natural fundamental.

Ampliar o uso de energias renováveis de 13% 
para 30% no mundo. O Brasil tem uma posição privi-
legiada nesse sentido, porque hoje mais de 45% da 
nossa matriz energética é de origem sustentável. Mas 
nós podemos ainda ampliar bastante. Somos o País de 
maior capacidade mundial para a produção de energias 
renováveis. Precisamos ampliar essa nossa capacidade.

Reduzir o desmatamento em todo o mundo a 
20% do que é hoje.

Aumentar o total de áreas protegidas de 5% para 
10%. E aí estamos tratando de áreas protegidas no 
continente e áreas protegidas oceânicas. E no conti-
nente, mais uma vez, o Brasil está bem, porque temos 
mais do que isso de proteção de unidades de conser-
vação em áreas continentais. Mas precisamos ampliar 
a nossa proteção em áreas oceânicas e estimular o 
mundo a fazer o mesmo.

Todos esses objetivos, Sr. Presidente, vão ter re-
sultados muito concretos na constituição dessa agen-
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da ambiental, social e econômica; e contribuição muito 
relevante para que o mundo possa alcançar aqueles 
objetivos definidos na Convenção do Clima, na Con-
venção da Biodiversidade, na Convenção de Combate 
à Desertificação. Compromissos esses que não foram 
cumpridos da Rio 92 até a Rio+20.

Portanto, gostaria de deixar esses registros nesta 
noite de hoje, agradecendo mais uma vez a V. Exª, Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bom, Senador Rodrigo Rollemberg, o 
seu discurso em defesa do meio ambiente do Planeta.

Chamamos neste momento, para fazer uso da 
palavra, a nobre Senadora Ana Rita, Vice-Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Presidente da 
CPMI em defesa da mulher, contra a violência.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, companheiro Senador Paulo Paim, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, ouvintes e telespectadores 
da Rádio e da TV Senado, é com muita satisfação que 
ocupo a tribuna, hoje, para falar sobre o nosso dia, o 
Dia do Assistente Social. 

Hoje, dia 15 de maio é o dia em que comemora-
mos, com muita satisfação, a luta de todos os trabalha-
dores e trabalhadoras profissionais de serviço social. 

Os nossos profissionais ocupam diversos espaços 
e estão presentes no serviço público, nas empresas 
privadas, nas entidades não governamentais, atuando 
em diversas áreas, como a saúde, a assistência social, 
a educação e muitas outras. Eu, como profissional de 
serviço social, me sinto muito orgulhosa de poder estar 
aqui saudando e parabenizando todos os profissionais 
de serviço social do nosso País, que têm a missão 
de implementar programas sociais importantes e que 
ajudam a resgatar a dignidade de milhões e milhões 
de brasileiros e brasileiras.

Então, é com muita satisfação que estou aqui, 
hoje, ocupando este espaço para parabenizar os nos-
sos companheiros e as nossas companheiras assis-
tentes sociais.

Como profissional da área, também quero dizer 
que apoio integralmente a luta da minha categoria em 
especial pelo reconhecimento da sociedade à nossa 
atividade profissional e pelo cumprimento da lei que 
garante a jornada de trabalho de 30 horas semanais, 
sem redução dos salários. Destaco que a jornada de 
30 horas precisa ser cumprida, em especial, Sr. Presi-
dente, nos setores públicos. Entendo que consolidar e 
valorizar o profissional e a profissional de serviço social 
é uma tarefa fundamental e indispensável.

Neste ano, o dia de luta é marcado pela campanha 
lançada pelo Conselho Federal de Serviço Social que 
tem como tema “Serviço Social de olhos abertos para 
a educação: ensino público e de qualidade é direito 
de todas e de todos”. O objetivo da campanha é forta-
lecer as lutas do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Serviço Social, como o da 17° Região, 
onde está inserido o Estado do Espírito Santo, em de-
fesa de uma política de educação que ofereça ensino 
público, presencial, laico e de qualidade, em todos os 
níveis, para todas as brasileiras e todos os brasileiros.

Em função do Dia da Assistente Social e do As-
sistente Social, o Conselho Federal, os Conselhos Re-
gionais e suas seccionais estão realizando, ao longo 
deste mês, eventos comemorativos em todas as regi-
ões do País. Educação pública e de qualidade: esse é 
o grito que ecoa das lutas dos mais de 110 mil assis-
tentes sociais brasileiros nesta terça-feira.

O Conselho Federal, suas regionais e seccionais 
têm se posicionado e lutado contra a mercantilizaçao 
da educação e de todas as formas precárias de ex-
pansão, notadamente em relação ao ensino superior.

Neste ponto, merece destaque a ampliação dos 
cursos oferecidos na modalidade de ensino à distância, 
que reforçam a lógica da mercantilização.

De acordo com dados do artigo “Mercantilização 
do Ensino Superior, Educação à Distância e Serviço 
Social’, publicado em 2009 pela professora da Uni-
versidade Federal Fluminense, Larissa Dahmer, dos 
então 332 cursos existentes de serviço social no País, 
mais de 205, ou seja, mais de 61% foram autorizados 
a funcionar entre os anos de 2003 e 2009, sendo que 
mais de 91% deles de natureza privada.

Segundo o mesmo artigo, é possível verificar que 
a participação da modalidade educação à distância 
atinge mais de 50% desses cursos. Considero que 
essa realidade de massificação do ensino à distância 
impacta na formação profissional, sobretudo das no-
vas e dos novos assistentes sociais, pois a graduação 
nessa modalidade fere princípios defendidos pelas 
Diretrizes Curriculares da Associação Brasileira de 
Ensino e Pesquisa do Serviço Social. Mas, acima de 
tudo, trata-se de retirar da juventude o acesso real à 
educação pública de qualidade e das usuárias e dos 
usuários do serviço social, a possibilidade concreta de 
ter um atendimento profissional qualificado.

Neste dia de luta da nossa categoria profissional, 
reforço o meu compromisso com as reivindicações da 
categoria. O direito ao ensino superior gratuito de qua-
lidade deve ser uma garantia a todas e todos.

Aproveito a ocasião, para destacar que, nesta 
quinta-feira, é o Dia Internacional de Combate à Ho-
mofobia.
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Considero que o combate à homofobia deve ser 
um compromisso de toda sociedade assentada em fun-
damentos democráticos de garantir a todas e a todos 
igualdade, respeito e dignidade da pessoa humana.

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, 
para dizer que, há pouco, participamos de uma reunão 
com representantes do Movimento LGBT e com pro-
fessores de meu Estado, que vieram trazer algumas 
reivindicações. Entre elas, destaco a escola pública 
sem homofobia, uma campanha que o Estado do Es-
pírito Santo está fazendo, que o Sindiupes (Sindicato 
dos Professores) está fazendo, entendendendo que, a 
partir da escola, deve-se criar uma nova consciência nas 
pessoas, nos nossos alunos e alunas, que seja mais 
tolerante e que tenha respeito à diversidade sexual.

Quero destacar, ainda, outra data que é muito 
importante e que faço questão de lembrar. Trata-se do 
dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
A data marca o crime bárbaro que chocou o nosso 
País, especialmente, o meu Estado do Espírito San-
to, ocorrido há 38 anos, em Vitória, capital do Estado. 
O crime ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse 
era o nome da menina de apenas oito anos de idade, 
que foi sequestrada, drogada, estuprada, morta e car-
bonizada por jovens de classe média alta. Esse crime, 
apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

Mais do que lembrar o bárbaro crime, esta é uma 
data de reflexão e que deve servir de mobilização e 
convocação de toda sociedade brasileira para partici-
par da luta para proteger nossas crianças e adoles-
centes. Devemos incentivar a denúncia e a busca de 
soluções conjuntas para o drama vivido por muitas 
meninas e meninos.

Como disse a Presidenta Dilma na última sema-
na, ao lançar o Programa Brasil Carinhoso, investir em 
cuidados com a educação e com a saúde de crianças 
é atacar a desigualdade na raiz do problema, além de 
permitir oportunidades iguais de crescimento.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer nesta 
noite de hoje.

Aproveito ainda para agradecer aos colegas Sena-
dores e Senadoras o apoio que têm dado à Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito que está apurando a 
situação de violência em nosso País. Nesta semana, 
pretendo fazer aqui um discurso para já apresentar 
um balanço das audiências públicas que realizamos 
nos Estados.

Tivemos oportunidade de visitar cinco Estados. O 
último Estado foi o Espírito Santo, onde fizemos uma 
audiência pública na sexta-feira passada. Foi uma das 
audiências com maior participação, na qual contamos 
com a presença marcante de pessoas representando 

os mais variados movimentos de mulheres. Também 
houve uma presença muito positiva por parte do Poder 
Público do nosso Estado, respondendo às questões que 
apresentamos. Foi uma audiência foi muito produtiva.

Queremos que o Estado do Espírito Santo não 
ocupe mais o primeiro lugar em homicídios contra as 
mulheres, como ocorre hoje. Estamos acima da média 
nacional. Enquanto a média nacional é de 4,4 mulhe-
res assassinadas para cada 100 mil mulheres, esse 
índice, no Estado do Espírito Santo, é de 9,4 mulheres 
assassinadas a cada 100 mil mulheres.

Precisamos reduzir, Sr. Presidente, urgentemente, 
o índice de homicídios contra as mulheres. Não pode-
mos mais conviver com esses dados, com esses índi-
ces. É preciso acabar com isso, é preciso eliminar isso. 
É preciso que haja um esforço concentrado por parte 
de toda a sociedade brasileira, por parte de todos os 
poderes constituídos em nosso País, para que essa 
situação seja revertida e para que, assim, as mulheres 
vivam com dignidade, sem violência.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer 
na noite de hoje.

Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senadora Ana Rita, pelo trabalho que 
vem fazendo na coordenação da CPMI que combate a 
violência contra as mulheres e também pelo destaque 
que deu aqui ao seminário realizado hoje sobre a livre 
orientação sexual, que foi coordenado pela Senadora 
Marta Suplicy. Estive na abertura do seminário, bem 
como V. Exª. É um debate que vamos travar aqui até 
que ninguém neste País seja discriminado por motivo 
nenhum, muito menos por sua orientação sexual. Pa-
rabéns a V. Exª! Parabéns pelo seu trabalho na Comis-
são de Direitos Humanos! Parabéns pelo seu brilhante 
trabalho! V. Exª está viajando pelo País para combater 
a violência contra a mulher.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Sr. Presidente.

Aproveito a oportunidade para parabenizar nossa 
companheira Senadora Marta Suplicy, que se dedicou, 
durante todo o dia, a esse seminário tão importante, 
em que houve uma participação tão expressiva.

Parabenizo também todos aqueles que ajudaram 
a organizar o seminário, que, para nós, Senadores, 
é importante, porque nos traz informações valiosas, 
que nos ajudam, inclusive, no exercício dos nossos 
mandatos.

Parabenizo também V. Exª, que lá esteve, como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 137, de 2012, do 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 329, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 137/2012/CMA

Brasília, 8 de maio de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLS 329, de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, na 19ª Reunião Extraordi-
nária de 8-05-2012, aprovou com uma emenda, em 
decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 329, 
de 2010, que “Altera o art. 43, § 3º da Lei 8.078, de 11 
de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências” – Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), para tornar rápida a 
comunicação aos destinatários dos bancos de dados 
e dos cadastros de consumidores sobre as correções 
de informações dos consumidores.”.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 137, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 329, de 2010, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 433, DE 2012

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas 
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado de Minas 
e Energia as seguintes informações relativas à Com-
pensação Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos (CFURH):

1. Qual o montante de recursos arrecadado e 
distribuído entre os beneficiários do pagamento da 
compensação financeira devida pela Itaipu Binacional 
(royalties), considerando-se o período de janeiro de 
2000 a abril de 2012?

2. Quais os valores repassados a cada um dos 
beneficiários dos royalties da Itaipu Binacional, con-
siderando-se o período de janeiro de 2000 a abril de 
2012?

3. Qual o montante de recursos arrecadado e 
distribuído entre os beneficiários do pagamento da 
CFURH, considerando-se o período de janeiro de 2000 
a abril de 2012?

4. Quais os valores repassados a cada um dos 
vinte municípios mais beneficiados por esses recur-
sos, considerando-se o período de janeiro de 2000 a 
abril de 2012?

5. Qual o montante de recursos relativos ao pa-
gamento da CFURH previstos para cada uma das hi-
drelétricas que estão sendo construídas no rio Madeira 
(Jirau e Santo Antonio), para a hidrelétrica Belo Monte 
e para cada uma das usinas que compõem o Comple-
xo Hidrelétrico do Tapajós considerando-se o valor da 
Tarifa Atualizada de Referência (TAR) que passou a 
vigorar em 1º de janeiro de 2012?

Justificação

Nos processos de licenciamento ambiental, as 
compensações exigidas de empreendimentos hidrelé-
tricos pelos órgãos licenciadores são, em geral, muito 
mais significativas do que as exigidas no licenciamento 
de outros tipos de projetos de geração – como as ter-
moelétricas, por exemplo. As exigências, no caso das 
hidrelétricas, estão previstas, inclusive, nas normas 
constitucionais.

Os potenciais de energia hidráulica são bens da 
União, por cuja exploração a Constituição Federal pre-
vê o pagamento de compensação financeira a título 
de receita patrimonial da União, compartilhada com 
os Entes federados (Art. 20 da Constituição Federal).

O art. 21 da Carta estabelece as competências 
da União, particularmente no que diz respeito aos cri-
térios de outorga do uso de recursos hídricos, entre 
os quais se encontra o uso da água para geração de 
energia elétrica.

A área total de inundação provocada pela criação 
e operação dos reservatórios é utilizada para o cál-
culo da Compensação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos (CFURH), estabelecida pela Lei n° 
7.990, de 1989. Não se trata de um tributo e, sim, de 
uma compensação financeira devida à União, aos Es-
tados e Municípios pelo aproveitamento de seus recur-
sos hídricos para fins de geração de energia elétrica.

O Decreto n° 3.739, de 31 de janeiro de 2001, 
estabeleceu a Tarifa Atualizada de Referência (TAR), 
que, multiplicada pelo montante da energia de origem 
hidráulica efetivamente verificada (em MWh) permite 
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calcular o valor total da energia produzida para fins da 
compensação financeira.

Assim, a CFURH corresponde a 6,0% do va-
lor total de energia mensal produzida por usina (em 
MWh), multiplicado pela TAR – que representa o custo 
de venda da energia das geradoras às distribuidoras, 
descontados os encargos.

A rigor, são duas parcelas: 6,00% + 0,75%. A 
maior parte vai para a União, estados e municípios. 
A menor parcela (0,75%) é repassada à Agência Na-
cional de Águas (ANA). Os valores correspondentes 
à primeira parcela (6%) são distribuídos da seguinte 
forma: 45% para os municípios atingidos pelos reser-
vatórios das usinas; 45% para os estados e 10% para 
a União. No caso único de Itaipu Binacional essa com-
pensação financeira recebe o nome de royalties e é 
calculada de outro modo.

Segundo a Aneel, somente em 2011, a arreca-
dação da CFURH e dos royalties foi de R$ 2,005 bi-
lhões. Desse total, foram distribuídos R$ 1,635 bilhão 
a título de CFURH e R$ 370,1 milhões em royalties.

Esses recursos são uma importante fonte de 
receita de vários municípios para aplicação em edu-
cação, saúde e segurança, por exemplo. Eles podem 
ser aplicados com qualquer finalidade, com exceção 
de pagamento de pessoal e de quitação de dívidas, a 
não ser que o credor seja a União. Há municípios em 
que o recebimento da CFURH resulta em um adicional 
de 25% em seu orçamento. Há outros em que esses 
recursos correspondem a 50% do orçamento municipal.

Como, usualmente, o setor elétrico tem utilizado 
em seus cálculos um tempo de 50 anos para a vida útil 
de usinas hidrelétricas, as populações desses municí-
pios podem ter a expectativa do recebimento desses 
valores, anualmente reajustados, durante cinco déca-
das, pelo menos.

Todavia, o pagamento da CFURH aos Municípios 
não garante o uso eficiente nem, tampouco, legal dos 
recursos financeiros por parte das administrações muni-
cipais beneficiadas. Ainda que os montantes envolvidos 
permitam almejar a construção de escolas, creches, 
hospitais, delegacias de polícia, por exemplo, bem 
como a compra de equipamentos e veículos, muitos 
prefeitos têm sido denunciados pelo mau uso desses 
recursos, sem que os respectivos órgãos de controle 
externo consigam impedir essa distorção.

Para que possamos cumprir uma importante etapa 
do efetivo exercício do papel fiscalizador do Congres-
so Nacional, é que solicitamos ao Poder Executivo as 
informações acima detalhadas. – Senador Rodrigo 
Rollemberg.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 154, DE 2012

Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho 
de 1996, que dispõe sobre as restrições 
ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4º do art. 220 da Constituição Federal, 
para instituir embalagens genéricas para 
produtos de tabaco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 3º da Lei nº 9.294, de 15 de 

julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º As embalagens e os maços de cigar-

ros, cigarrilhas, charutos, fumo para cachim-
bo ou de qualquer outro produto derivado de 
tabaco não conterão dizeres, cores ou outros 
elementos gráficos além da marca do produto 
e da logomarca do fabricante, em letras de cor 
preta sobre fundo branco, e advertência sobre 
os malefícios do fumo, segundo frases estabe-
lecidas pelo Ministério da Saúde, acompanha-
da de imagens ou figuras que ilustrem o sen-
tido da mensagem, na forma do regulamento.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor depois de decor-
ridos sessenta dias de sua publicação. 

Justificação

A adoção de embalagens padronizadas e sem 
apelos mercadológicos tem sido recomendada por or-
ganizações internacionais e especialistas em controle 
do tabaquismo como um passo a mais a ser dado para 
o enfrentamento dessa terrível toxicomania.

Recentemente a Austrália adotou legislação se-
gundo a qual as companhias de tabaco terão que ven-
der seus produtos em pacotes insípidos e idênticos, 
sem logomarcas, mas com advertência e imagens que 
ilustrem os malefícios para a saúde associados ao 
fumo. Os nomes das marcas continuarão aparecen-
do, mas em uma fonte padronizada, na parte frontal 
de cada maço.
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A União Europeia está considerando a implemen-
tação do maço simples entre as revisões propostas 
nas leis para o tabaco esperadas para este ano e, no 
Reino Unido, o Departamento de Saúde deverá publi-
car no terceiro trimestre os resultados de sua consulta 
pública sobre as embalagens simples.

Ainda que não existam estudos empíricos que 
comprovem o impacto da medida sobre as vendas e o 
consumo de produtos de tabaco, a violenta reação das 
companhias tabaqueiras a ela, em escala internacio-
nal, constitui forte indício de sua potencial efetividade.

Entendemos que o projeto traz aperfeiçoamento 
importante à política brasileira de controle do tabaquismo 
– uma drogadição responsável pela morte de duzentos 
mil brasileiros por ano – e esperamos o apoio dos nobres 
colegas Senadores. – Senador Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social

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

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria-
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição.
....................................................................................

§ 3º – Compete à lei federal:
....................................................................................

II – estabelecer os meios legais que garantam à 
pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão 
que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que pos-
sam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

§ 4º – A propaganda comercial de tabaco, bebidas 
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do 
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e 
à propaganda de produtos fumígeros, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias 

e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° 
do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 3º É vedada, em todo o território nacional, a 

propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charu-
tos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da 
exposição dos referidos produtos nos locais de vendas, 
desde que acompanhada das cláusulas de advertência 
a que se referem os §§ 2o, 3o e 4o deste artigo e da 
respectiva tabela de preços, que deve incluir o preço 
mínimo de venda no varejo de cigarros classificados 
no código 2402.20.00 da Tipi, vigente à época, con-
forme estabelecido pelo Poder Executivo.
....................................................................................

§ 2º A propaganda conterá, nos meios de comu-
nicação e em função de suas características, adver-
tência, sempre que possível falada e escrita, sobre os 
malefícios do fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, segundo frases esta-
belecidas pelo Ministério da Saúde, usadas seqüen-
cialmente, de forma simultânea ou rotativa.

§ 3º As embalagens e os maços de produtos fu-
mígenos, com exceção dos destinados à exportação, 
e o material de propaganda referido no caput deste 
artigo conterão a advertência mencionada no § 2º 
acompanhada de imagens ou figuras que ilustrem o 
sentido da mensagem.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de  Assuntos Sociais, à Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 155, DE 2012

Destina recursos ao Fundo Nacional 
de Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 
7.797, de 10 de julho de 1989, para o pa-
gamento por serviços ambientais e para 
a recomposição da cobertura vegetal em 
áreas de preservação permanente ripárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei destina recursos ao Fundo Na-

cional de Meio Ambiente, para o pagamento por ser-
viços ambientais e para a recomposição da cobertura 
vegetal em áreas de preservação permanente ripárias.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 13 a 16:

“Art. 4º  ..................................................
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 ..............................................................
§ 13. Após o vencimento da primeira 

prorrogação, fica vedada a prorrogação a tí-
tulo não oneroso das concessões de geração 
de energia elétrica.

§ 14. No caso de renovação a título one-
roso da concessão de geração de energia 
elétrica, por prorrogação ou nova licitação, no 
mínimo cinco por cento da redução alcançada 
no preço será empregada no pagamento por 
serviços ambientais ou na recomposição da 
cobertura vegetal em áreas de preservação 
permanente ripárias.

§ 15. Na hipótese do § 14, o preço final a 
ser pago ao concessionário será acrescido do 
percentual estabelecido para o pagamento por 
serviços ambientais ou para a recomposição 
da cobertura vegetal em áreas de preservação 
permanente ripárias.

§ 16. Os recursos arrecadados na for-
ma dos §§ 14 e 15 serão depositados, pelo 
concessionário, no Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 10 
de julho de 1989, e destinados ao pagamento 
por serviços ambientais e à recomposição da 
cobertura vegetal em áreas de preservação 
permanente ripárias.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16 A:

“Art. 16 A. Os contratos de renovação da 
concessão de geração de energia elétrica, por 
prorrogação ou nova licitação, deverão prever 
a obrigação do concessionário em atender ao 
disposto nos §§ 14 a 16 do art. 4º da Lei nº 
9.074, de 7 de julho de 1995.”

Art. 4º O art. 5º da Lei nº 7.797, de 10 de julho 
de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:

Art. 5º  ...................................................
 ..............................................................
§ 3º Os recursos arrecadados na forma 

dos §§ 14 a 16 do art. 4º da Lei nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, serão aplicados no pagamento 
por serviços ambientais e na recomposição da 
cobertura vegetal em áreas de preservação per-
manente ripárias, conforme legislação específica.

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

Justificação

A necessidade de proteção do meio ambiente 
constitui amplo consenso nas sociedades modernas. 

Mais do que isso, juntamente com a justiça social e o 
crescimento econômico, a responsabilidade ambiental 
é uma componente indispensável de qualquer estraté-
gia de desenvolvimento que se pretenda sustentável.

No Brasil não é diferente. Seja pela importância 
da preservação da biodiversidade, seja pela necessi-
dade de prevenir e mitigar a mudança do clima, entre 
inúmeros outros motivos, a proteção do meio ambiente 
precisa estar inseparavelmente ligada à promoção do 
desenvolvimento.

Embora a legislação ambiental brasileira seja 
considerada uma das mais modernas do mundo, ela 
carece de mecanismos de implementação. Essa ca-
rência se dá, em alguma medida, pela ênfase atribuída 
aos instrumentos de comando e controle. Instrumentos 
econômicos de estímulo à proteção do meio ambiente 
são raros – virtualmente inexistentes – no ordenamen-
to jurídico nacional.

Nesse contexto, o pagamento por serviços am-
bientais constitui um poderoso instrumento econômi-
co para promover a proteção ambiental. A economia 
clássica tende a considerar como externalidade – po-
sitiva ou negativa – tudo que o atual estágio do co-
nhecimento tem dificuldades em definir o respectivo 
preço. Historicamente, os danos ambientais causados 
pela atividade econômica sempre foram considerados 
externalidade negativa. Essa concepção atrasada não 
pode mais prevalecer.

Não há dúvida de que a geração de energia elé-
trica provoca, em maior ou menor grau a depender da 
tecnologia empregada, reflexos sobre o meio ambiente 
e consumo de recursos ambientais. Parece justo que 
aqueles que se beneficiam desses impactos arquem 
com os custos de suas práticas. Além disso, tendo em 
vista que o meio ambiente é o meio físico que permi-
te e onde se desenvolvem as atividades econômicas, 
também parece justo que os beneficiários dessas ati-
vidades contribuam para a proteção ambiental.

No caso específico da geração hidrelétrica de 
energia, por exemplo, o insumo básico é a água. O 
fluxo de água para o reservatório depende, fundamen-
talmente, das precipitações e do grau de preservação 
ambiental da bacia hidrográfica, em especial das áre-
as de preservação permanente (APP) ripárias – ou 
seja, aquelas que margeiam os cursos d’água. Os 
serviços prestados pela natureza são essenciais para 
a garantia da qualidade e da quantidade de água no 
reservatório e, por conseguinte, para a continuidade 
da geração de energia.

Nesse contexto, mostra-se desejável que os con-
cessionários de geração de energia e os próprios con-
sumidores contribuam para a remuneração desses ser-
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viços ambientais e para a recomposição da cobertura 
vegetal em APP ripárias.

Este é o objetivo do presente projeto de lei: criar 
um mecanismo que possibilite carrear recursos do 
setor elétrico para o pagamento por serviços ambien-
tais e para a recomposição da cobertura vegetal em 
APP ripárias. O desafio é impedir que a arrecadação 
de recursos signifique aumento da conta de energia 
do consumidor final. Nesse contexto, a renovação das 
concessões de geração de energia elétrica constitui 
uma oportunidade ímpar.

Tendo em vista que, na maioria dos casos, os in-
vestimentos feitos pelas concessionárias estarão prati-
camente amortizados ao final do período de concessão, 
espera-se que sua renovação – seja por prorrogação, 
seja por nova licitação – proporcione a oportunidade 
para uma redução significativa do custo da energia.

Com este projeto de lei, destinamos percentual 
da redução desses custos para o pagamento por ser-
viços ambientais e para a recomposição da cobertura 
vegetal em APP ripárias. Essa estratégia garante a 
promoção da modicidade tarifária – mediante a efeti-
va redução dos custos da energia – e a proteção am-
biental. A geração de energia, a modicidade tarifária 
e proteção do meio ambiente passam, assim, a ma-
terializar o tripé que sustenta o desenvolvimento sus-
tentável: crescimento econômico com justiça social e 
responsabilidade ambiental.

Cumpre observar, por fim, que essa iniciativa 
não institui mecanismo de subsídio cruzado. Não se 
pretende fazer com que uma parcela da população 
financie o bem-estar de outra parcela da população. 
Tendo em vista que o sistema elétrico nacional é in-
terligado, que a universalização do fornecimento de 
energia elétrica é uma meta cada dia mais próxima 
e que o meio ambiente nacional é um patrimônio de 
todos os brasileiros, a medida aqui proposta institui 
um mecanismo pelo qual toda a sociedade contribui 
para a proteção do meio ambiente, que é, em última 
instância, de todos.

Acreditamos que esta é uma importante iniciativa 
do Senado Federal no sentido de fornecer meios para 
a proteção do meio ambiente. Contamos com o apoio 
dos nobres Parlamentares para o aprimoramento e a 
aprovação deste projeto de lei. – Senador Rodrigo 
Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

Cria o Fundo Nacional de Meio Am-
biente e dá outras providências.

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

Art. 5º Serão consideradas prioritárias as aplica-
ções de recursos financeiros de que trata esta Lei, em 
projetos nas seguintes áreas:

I – Unidade de Conservação;
II – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;
III – Educação Ambiental;
IV – Manejo e Extensão Florestal;
V – Desenvolvimento Institucional;
VI – Controle Ambiental;
VII – Aproveitamento Econômico Racional e Sus-

tentável da Flora e Fauna Nativas.
§ 1º Os programas serão periodicamente revis-

tos, de acordo com os princípios e diretrizes da política 
nacional de meio ambiente, devendo ser anualmente 
submetidos ao Congresso Nacional.

§ 2º Sem prejuízo das ações em âmbito nacio-
nal, será dada prioridade aos projetos que tenham sua 
área de atuação na Amazônia Legal.
....................................................................................

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e pror-
rogações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências.

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

CAPÍTULO II 
Dos Serviços de Energia Elétrica

Seção I 
Das Concessões, Permissões e Autorizações

Art. 4o As concessões, permissões e autorizações 
de exploração de serviços e instalações de energia 
elétrica e de aproveitamento energético dos cursos 
de água serão contratadas, prorrogadas ou outorga-
das nos termos desta e da Lei nº 8.987 e das demais.

§ 1º As contratações, outorgas e prorrogações de 
que trata este artigo poderão ser feitas a título oneroso 
em favor da União.

§ 2º As concessões de geração de energia elétri-
ca anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo 
necessário à amortização dos investimentos, limitado a 
35 (trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura 
do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por 
até 20 (vinte) anos, a critério do Poder Concedente, 
observadas as condições estabelecidas nos contratos. 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 3º As concessões de transmissão e de distri-
buição de energia elétrica, contratadas a partir desta 
Lei, terão o prazo necessário à amortização dos in-
vestimentos, limitado a trinta anos, contado da data 
de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser 
prorrogado no máximo por igual período, a critério do 
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poder concedente, nas condições estabelecidas no 
contrato.

§ 4º As prorrogações referidas neste artigo deve-
rão ser requeridas pelo concessionário ou permissio-
nário, no prazo de até trinta e seis meses anteriores 
à data final do respectivo contrato, devendo o poder 
concedente manifestar-se sobre o requerimento até 
dezoito meses antes dessa data. 

§ 5º As concessionárias, as permissionárias e as 
autorizadas de serviço público de distribuição de ener-
gia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional 
– SIN não poderão desenvolver atividades: (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004)

I – de geração de energia elétrica; (Incluído pela 
Lei nº 10.848, de 2004)

II – de transmissão de energia elétrica; (Incluído 
pela Lei nº 10.848, de 2004)

III – de venda de energia a consumidores de que 
tratam os arts. 15 e 16 desta Lei, exceto às unidades 
consumidoras localizadas na área de concessão ou 
permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas 
condições reguladas aplicáveis aos demais consumi-
dores não abrangidos por aqueles artigos, inclusive 
tarifas e prazos; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

IV – de participação em outras sociedades de 
forma direta ou indireta, ressalvado o disposto no art. 
31, inciso VIII, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e nos respectivos contratos de concessão; ou 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

V – estranhas ao objeto da concessão, permissão 
ou autorização, exceto nos casos previstos em lei e 
nos respectivos contratos de concessão. (Incluído pela 
Lei nº 10.848, de 2004)

§ 6o Não se aplica o disposto no § 5o deste arti-
go às concessionárias, permissionárias e autorizadas 
de distribuição e às cooperativas de eletrificação rural: 
(Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006)

I – no atendimento a sistemas elétricos isolados; 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

II – no atendimento ao seu mercado próprio, 
desde que seja inferior a 500 (quinhentos) GWh/ano 
e a totalidade da energia gerada seja a ele destinada; 
(Redação dada pela Lei nº 11.192, de 2006)

III – na captação, aplicação ou empréstimo de re-
cursos financeiros destinados ao próprio agente ou a 
sociedade coligada, controlada, controladora ou vincu-
lada a controladora comum, desde que destinados ao 
serviço público de energia elétrica, mediante anuência 
prévia da ANEEL, observado o disposto no inciso XIII 
do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
com redação dada pelo art. 17 da Lei nº 10.438, de 
26 de abril de 2002, garantida a modicidade tarifária e 

atendido ao disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 7º As concessionárias e as autorizadas de 
geração de energia elétrica que atuem no Sistema 
Interligado Nacional – SIN não poderão ser coligadas 
ou controladoras de sociedades que desenvolvam 
atividades de distribuição de energia elétrica no SIN. 
(Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 8º A regulamentação deverá prever sanções 
para o descumprimento do disposto nos §§ 5o, 6o e 7o 
deste artigo após o período estabelecido para a des-
verticalização. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 9º As concessões de geração de energia elé-
trica, contratadas a partir da Medida Provisória nº 144, 
de 11 de dezembro de 2003, terão o prazo necessário 
à amortização dos investimentos, limitado a 35 (trinta e 
cinco) anos, contado da data de assinatura do impres-
cindível contrato. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 10. Fica a Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL autorizada a celebrar aditivos aos contratos 
de concessão de uso de bem público de aproveita-
mentos de potenciais hidráulicos feitos a título oneroso 
em favor da União, mediante solicitação do respectivo 
titular, com a finalidade de permitir que o início do pa-
gamento pelo uso de bem público coincida com uma 
das seguintes situações, a que ocorrer primeiro: (In-
cluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

I – o início da entrega da energia objeto de Contra-
tos de Comercialização de Energia no Ambiente Regu-
lado – CCEAR; ou (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

II – a efetiva entrada em operação comercial do 
aproveitamento. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

§ 11. Quando da solicitação de que trata o § 10 
deste artigo resultar postergação do início de paga-
mento pelo uso de bem público, a celebração do aditivo 
contratual estará condicionada à análise e à aceitação 
pela ANEEL das justificativas apresentadas pelo titular 
da concessão para a postergação solicitada. (Incluído 
pela Lei nº 11.488, de 2007)

§ 12. No caso de postergação do início do pa-
gamento, sobre o valor não pago incidirá apenas atu-
alização monetária mediante a aplicação do índice 
previsto no contrato de concessão. (Incluído pela Lei 
nº 11.488, de 2007)
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Institui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia 
elétrica e dá outras providências.

....................................................................................
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CAPÍTULO III 
Do Regime Econômico e Financeiro  
das Concessões de Serviço Público  

de Energia Elétrica

Art. 14. O regime econômico e financeiro da con-
cessão de serviço público de energia elétrica, confor-
me estabelecido no respectivo contrato, compreende:

I – a contraprestação pela execução do serviço, 
paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no 
serviço pelo preço, nos termos da Lei 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 

II – a responsabilidade da concessionária em 
realizar investimentos em obras e instalações que re-
verterão à União na extinção do contrato, garantida a 
indenização nos casos e condições previstos na Lei 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo 
a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;

III – a participação do consumidor no capital da 
concessionária, mediante contribuição financeira para 
execução de obras de interesse mútuo, conforme de-
finido em regulamento;

IV – apropriação de ganhos de eficiência empre-
sarial e da competitividade;

V – indisponibilidade, pela concessionária, sal-
vo disposição contratual, dos bens considerados re-
versíveis.

Art. 15. Entende-se por serviço pelo preço o re-
gime econômico-financeiro mediante o qual as tarifas 
máximas do serviço público de energia elétrica são 
fixadas:

I – no contrato de concessão ou permissão resul-
tante de licitação pública, nos termos da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995; 

II – no contrato que prorrogue a concessão exis-
tente, nas hipóteses admitidas na Lei 9.074, de 7 de 
julho de 1995; 

III – no contrato de concessão celebrado em de-
corrência de desestatização, nos casos indicados no 
art. 27 da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995; 

IV – em ato específico da ANEEL, que autorize 
a aplicação de novos valores, resultantes de revisão 
ou de reajuste, nas condições do respectivo contrato.

§ 1º A manifestação da ANEEL para a autoriza-
ção exigida no inciso IV deste artigo deverá ocorrer no 
prazo máximo de trinta dias a contar da apresentação 
da proposta da concessionária ou permissionária, ve-
dada a formulação de exigências que não se limitem 
à comprovação dos fatos alegados para a revisão ou 
reajuste, ou dos índices utilizados.

§ 2º A não manifestação da ANEEL, no prazo 
indicado, representará a aceitação dos novos valores 
tarifários apresentados, para sua imediata aplicação.

Art. 16. Os contratos de concessão referidos no 
artigo anterior, ao detalhar a cláusula prevista no inci-
so V do art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, poderão prever o compromisso de investimento 
mínimo anual da concessionária destinado a atender a 
expansão do mercado e a ampliação e modernização 
das instalações vinculadas ao serviço.
....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de Infraes-
trutura; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à 
última 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, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senadora! Com sua fala, 
vamos encerrar a sessão no dia de hoje.

Que Deus ilumine todos! Até amanhã!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Sra. Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, disse ontem que a ação ‘Brasil Carinhoso’, 

parte integrante do plano ‘Brasil Sem Miséria’, e que foi 
anunciada pela presidenta Dilma, tem concepção clara: 
ampliar a inversão das prioridades do atual governo, 
dando sequência àquilo que foi iniciado pelo governo 
do ex-presidente Lula.

Hoje trago aqui mais uma demonstração de como 
esta inversão de prioridades vem se dando no atual 
governo, desta feita na área da Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Refiro-me às diretrizes e prioridades da Es-
tratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(ENCTI), adotada pelo governo como eixo estruturan-
te para o desenvolvimento do Brasil. Projetada para o 
período 2012-2015, essa estratégia vem sendo imple-
mentada pelo governo federal.

Minha intervenção nesta temática tem um recorte: 
a ampliação dos recursos humanos a serem formados 
para o futuro. Neste recorte, situo as mentes a serem 
formadas dentro e fora do país, como visão de futuro. 
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Aliás, a garantia de estudar fora do país se dá pelo 
‘Ciência sem Fronteiras’ (CsF), programa que tem o 
objetivo central de promover o desenvolvimento tec-
nológico e estimular a inovação no Brasil por meio da 
qualificação de estudantes e pesquisadores brasilei-
ros, especialmente nos níveis de pós-graduação, em 
áreas consideradas prioritárias e estratégicas para o 
desenvolvimento do País. 

Ocorre que há ainda uma pedra no meio do cami-
nho: a burocratização para a revalidação e reconheci-
mento do diploma, oriundo de instituições estrangeiras. 
Um número considerável de estudantes luta pela revali-
dação ou reconhecimento automático dos diplomas de 
cursos de Graduação, Mestrado ou Doutorado, expedi-
dos por instituições estrangeiras de educação superior. 

Tal pleito reside no fato de que estes estudantes 
que vão estudar fora do país, quando retornam ao Bra-
sil, precisam se submeter aos trâmites de revalidação 
ou reconhecimento dos seus diplomas que, segundo 
a LDB, compete apenas às universidades. Esta ques-
tão foi debatida nesta Casa de Leis na Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, juntamente com a Co-
missão de Relações Exteriores. 

Resgato-a, agora, para ilustrar a relação que esta 
questão tem com a política de tecnologia e inovação em 
educação. Quero dizer que o Brasil, que é um grande 
exportador de petróleo, minérios e alimentos, também 
precisa figurar no cenário internacional como um ex-
celente exportador de mentes brilhantes.

Para tanto, o Brasil precisa, como diz documento 
do próprio governo, “ampliar sistematicamente a forma-
ção e capacitação de recursos humanos e fortalecer a 
pesquisa e a infraestrutura científica e tecnológica”, bem 
como “elevar expressivamente os recursos destinados 
a apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação”. 

É claro que o Brasil avançou muito nos últimos 
anos no desenvolvimento da sua capacidade científica e 
tecnológica. Mas graças à determinação do governo de 
aumentar consideravelmente o orçamento global e nele 
o percentual destinado à área de tecnologia e inovação. 

Para se ter ideia desse avanço, vale saber que o 
orçamento global do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), que em 2003 era da ordem de R$ 
2,6 bilhões, passou para R$ 7,9 bilhões em 2010. Só 
no primeiro ano de governo da presidenta Dilma Rous-
seff, o orçamento deste Ministério foi de R$ 8,9 bilhões. 

Desta forma, foi possível, entre outras mudanças, 
promover o aumento expressivo dos recursos destina-
dos a essa finalidade para os estados e universidades 
federais, fortalecer o sistema de C&T, ampliar a infraes-
trutura de P&D, desenvolver instrumentos de promoção 
da pesquisa e da inovação e, ainda, ampliar e qualificar 
os recursos humanos nas diversas áreas da ciência. 

De outro lado, a articulação e a coordenação 
das políticas públicas setoriais e transversais assim 
como as iniciativas do setor privado relacionadas com 
o desenvolvimento científico e tecnológico do País 
se veem expressas por meio dos recursos que foram 
disponibilizados para a Política de C,T&I, em parceria 
com outros ministérios e empresas estatais. 

Assim, a Política de C,T&I saiu de uma perspec-
tiva de R$ 41,2 bilhões de investimentos no Plano de 
Ação em C,T&I (PACTI) no período 2007-2010, para 
uma estimativa de R$ 75 bilhões que foram destinados 
à ENCTI no período 2012-2015.

Um avanço, sem dúvidas, que precisa ser reco-
nhecido. Penso, porém, que, daqui para frente, a prio-
ridade do governo federal deverá ser a de traduzir o 
desenvolvimento científico e tecnológico em progresso 
material e bem-estar social para a população brasileira.

Esta prioridade passa pela revolução do sistema 
educacional e pela incorporação sistemática ao proces-
so produtivo, em seu sentido amplo, da inovação como 
mecanismo de reprodução e ampliação do potencial 
social e econômico do País. Esse é o caminho capaz 
de transformar a ciência, a tecnologia e a inovação 
em eixo estruturante do desenvolvimento brasileiro.

Entendendo o desenvolvimento científico e tec-
nológico como uma política de Estado, defendo uma 
política de tecnologia e inovação centrada na combi-
nação da educação universal de qualidade, a pesquisa 
científica, a inovação e a inclusão social.

Neste sentido, estou sintonizada com a ENCTI, 
a qual elege programas prioritários para impulsionar a 
economia brasileira e define financiamentos e metas 
para chegar onde pretende. 

Como defendi, outro dia nesta tribuna, volto a 
reafirmar que o Brasil deve regular a validação do di-
ploma de estudantes que fazem cursos no exterior. 
E a missão de concretizar isso está aqui nesta casa. 

Portanto, penso que o Brasil precisa agora re-
duzir a brecha tecnológica, desta feita, concentrando 
esforços em setores estratégicos e portadores de fu-
turo. Estes setores são: a cadeia de petróleo e gás, o 
complexo industrial da saúde, incluindo os fármacos, 
o complexo industrial da defesa, o programa espacial, 
as tecnologias de informação e comunicação, a área 
nuclear e os setores de fronteira do conhecimento 
(biotecnologia e nanotecnologia). 

O que faço agora tem a ver com minha certeza de 
que temos como e porque potencializar nossas mentes 
brilhantes. Estas, uma vez tendo oportunidade, poderão 
contribuir com as políticas públicas de fomento à eco-
nomia verde; de intensificação do aporte da ciência e 
da tecnologia, erradicação da pobreza e redução das 
desigualdades sociais e regionais. 
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Podem ainda, ajudar na ampliação do papel da 
ciência e da tecnologia como instrumento de apoio a 
inserção internacional soberana do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-
são deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às 
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento na 
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
de gestão firmado entre a União e a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto – 
ACERP; e dá outras providências.

(Lido no Senado Federal no dia 
10.05.2012)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

18.03.2012)
Prazo final prorrogado: 31.05.2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011).

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera 
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para 
autorizar a União a conceder subvenção eco-
nômica, sob a forma de equalização de parte 
dos custos a que estão sujeitas as instituições 
financeiras para contratação e acompanha-
mento de operações de microcrédito produtivo 
orientado; autoriza a concessão de subvenção 
econômica, sob a modalidade de equalização 
de taxa de juros, nas operações de financia-
mento para a estocagem de álcool combustí-
vel; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 
2002; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 554, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
15.05.2012)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

18.03.2012)
Prazo final prorrogado: 31.05.2012

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 80, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 1, de 2012) 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lo-
pes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
empresas de beneficiamento e comércio de 
laticínios informarem ao produtor de leite o valor 
pago pelo produto até o dia 25 (vinte e cinco) 
de cada mês e a proibição de diferenciação de 
preços entre produtores e a proibição da prática 
de cotas de excedente, chamado de produção 
excedente, entre os períodos das águas.

Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro 
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signatário o Senador Antonio Carlos Valada-
res, que acrescenta o art. 220-A à Constitui-
ção Federal, para dispor sobre a exigência do 
diploma de curso superior de comunicação 
social, habilitação jornalismo, para o exercício 
da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos  

do Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-

centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

8 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

9 
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 388, de 2012, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando a retirada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007, 
de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 48 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 22 horas e 1 minuto.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 81ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 16 de maio de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka, Roberto 
Requião, da Sra. Ana Amélia, dos Srs. Sérgio Souza, Paulo Paim e Benedito de Lira.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 434, DE 2012

Requer, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença para se ausen-
tar com ônus dos trabalhos da Casa nos dias 3 a 10 
de junho de 2012, a fim de participar de diligências 
nos Estados Unidos da América, com a Comissão 
Parlamentar de Inquérito “destinada a investigar o 
tráfico nacional e internacional de pessoas, suas 
causas, conseqüências, rotas e responsáveis, no 
período de 2003 e 2011, compreendido na vigência 
da Convenção de Palermo, para conhecimento das 
ações do governo americano o enfrentamento do 
tráfico internacional de pessoas”, bem como estabe-
lecer contatos no sentido de incentivar a elaboração 
de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil. 
– Senadora Lídice da Mata.

REQUERIMENTO Nº 435, DE 2012

Senhor Presidente, 
Tendo sido designado pela Comissão de Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA), por meio da Subcomissão Permanen-
te de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 
e das Olimpíadas de 2016 a participar de diligência 
da Subcomissão em Curitiba/PR, no dia 21-5-2012 
(segunda-feira), que visa integrar as atividades do Pla-
no de Trabalho da Subcomissão e tem como objetivo 
acompanhar o andamento das obras relacionadas à 
Copa do Mundo de 2014, requeiro, nos termos do art. 
40, do Regimento Interno do Senado Federal, a ne-
cessária autorização para o desempenho da referida 
missão. – Senador Blairo Moggi

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 436, DE 2012

Requeiro, nos termos do disposto nos arts. 218 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a in-
serção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento da 
Srª Noemi Sales Nóbrega, mãe do vereador de João 
Pessoa pelo Estado da Paraíba, Sr. Marcos Vinícius 

Nóbrega, bem como a apresentação de condolências 
à família. Seu falecimento ocorreu no dia 15 de maio 
do corrente ano.

Justificação

Dona Noemi, como era carinhosamente conhe-
cida, arrimo de família, religiosa, era natural de João 
Pessoa e viúva de Manoel Moreira Nóbrega, faleceu 
no início da noite desta terça-feira (15), vítima de uma 
parada cardíaca, aos 84 anos de idade. Ela deixa 
sete filhos: Ricardo César Sales da Nóbrega, Regi-
na Celi Sales da Nóbrega, Tereza Cristina Sales da 
Nóbrega, Sonia Elizabeth Sales da Nóbrega, Sergio 
Roberto Sales da Nóbrega, Antonia Almeida Sales 
da Nóbrega e o vereador de João Pessoa, Marcos 
Vinícius Nóbrega.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2012. – Sena-
dor Cícero Lucena.

REQUERIMENTO Nº 437, DE 2012

Requeiro, nos termos do disposto no art. 221 
do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção 
em ata e o envio de Voto de Pesar pelo falecimento da 
advogada mato-grossense Bianka Lorena da Rocha 
Capilé, bem como a apresentação de condolências à 
família, especialmente a sua mãe, Srª Mirian Rocha 
Capilé, e a seu pai, Sr. Osmar Milan Capilé residen-
tes na Av. Rubens de Mendonça, 300, ap. 902-B, Ed. 
Privê Verona, Bairro Jardim Aclimação, CEP 78050-
000 Cuiabá/MT.

Justificação

A advogada Bianka Lorena da Rocha Capilé lu-
tava contra um câncer durante muitos anos interna-
da em um hospital de São Paulo. A trajetória final de 
Bianka é exemplar. Sem se deixar abater pelo câncer, 
a advogada, religiosa e cheia de fé, viu na rede mun-
dial de computadores uma oportunidade de transmi-
tir conforto às pessoas mostrando que os problemas 
estão aí para serem enfrentados. Ela expunha a luta 
que travava contra a doença que começou a se ma-
nifestar em1998 e a forma corajosa e serena como 
encarava o seu drama. A máxima da advogada, se-
gundo seu irmão Fábio, era que: “Às vezes Deus não 
muda as circunstâncias para que as circunstâncias 
mudem as pessoas”. Ela foi, no curto tempo em que 
viveu, extenso e intenso exemplo de vida. – Senador 
Pedro Taques.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Ofício nº 209/2012

Brasília, 15 de maio de 2012.

Assunto: Indicação para Representante da Liderança 
do PDT junto à CPMI.

Senhor Presidente,
Conforme solicitado, indico o Deputado Miro Tei-

xeira PDT/RJ como representante da liderança da Ban-
cada do Partido Democrático Trabalhista – PDT, junto 
à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a investigar práticas criminosas do Senhor Carlos Au-
gusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos 
Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e 
“Monte Carlo”, desvendadas pela Polícia Federal.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 1, 
de 2012-CN.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma 
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali 
previsto, determinou o arquivamento definitivo do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 33, de 2008 (nº 765/1995, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Redecker), que 
altera a redação do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.722, de 
3 de dezembro de 1979. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – 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 239, de 2010, 
do Senador Alvaro Dias, que altera o art. 143, da Lei 
n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a 
concessão de aposentadoria por idade a trabalhadores 
rurais e segurados especiais, e dá outras providências. 

Tendo sido rejeitada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a 
matéria vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 156, DE 2012 

Reduz a zero as alíquotas da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/
PASEP, incidentes sobre a receita de venda 
no mercado interno de produtos oriundos 
da piscicultura.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28  .................................................
 ..............................................................
XXXIII – produtos oriundos da piscicul-

tura classificados nos códigos 03.02, 03.03 e 
03.04 da TIPI.

Parágrafo único. O Poder Executivo po-
derá regulamentar o disposto nos incisos IV, 
X, XIII a XXXIII do caput deste artigo.

 .....................................................” (NR)

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cum-
primento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará 
o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto 
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere 
o § 6º do art. 165 da Constituição, que acompanhará o 
projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der 
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício financeiro subsequente ao cumprimento 
do disposto no art. 2º.

Justificação

Há décadas a aqüicultura mundial apresenta ín-
dices médios anuais de crescimento que superam os 
da pesca extrativista, o que demonstra a sinalização 
do mercado em direção à produção em cativeiro como 
grande tendência, em razão dos abusos que fizeram 
com que os limites da pesca sustentável fossem ex-
trapolados, colocando em sério perigo a sobrevivência 
de muitas espécies.

No Brasil, a piscicultura, atividade econômica in-
tegrante da aqüicultura, apresenta-se como uma das 
mais promissoras explorações, tendo em vista o poten-
cial da malha hidrográfica e do clima propício à criação 
das mais variadas espécies de peixes em cativeiro.

Com seus 8,4 mil km de costa litorânea e mais 
de 5 milhões de hectares mantidos apenas em reser-
vatórios de água doce, o Brasil concentra todos os 
elementos para se consolidar entre os maiores pro-
dutores mundiais de peixes cultivados.

Para que a piscicultura realize todo o potencial 
que detém no País, faz-se fundamental maior apoio 
do Estado brasileiro. Esse apoio pode se exercer por 
meio de mais pesquisa e da disponibilização de mais 
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centros produtores de alevinos, sem dúvida. Entretanto, 
a redução da carga tributária revela-se como elemento 
primordial de uma política de apoio ao setor. Assim, a 
desoneração da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS/
PASEP incidentes sobre as operações com produtos 
oriundos da piscicultura é um grande passo na direção 
do estabelecimento de inúmeros empreendimentos 
que serão responsáveis pela geração de empregos e 
distribuição de renda.

Pelos aspectos econômicos, sociais e ambientais 
ressaltados, apresento essa proposição, na certeza 
de contar com a sensibilidade tradicional do Senado 
Federal, objetivando também alcançar, por meio da re-
dução da carga tributária sobre os produtos oriundos 
da piscicultura, maior crescimento sustentável para o 
meio rural. – Senador Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004.

Mensagem de Veto

Dispõe sobre a Contribuição para os Pro-
gramas de Integração Social e de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público e a Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade 
Social incidentes sobre a importação de bens 
e serviços e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Da Incidência

 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os 
Programas de Integração Social e de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público incidente na Importação 
de Produtos Estrangeiros ou Serviços – PIS/PASEP-
-Importação e a Contribuição Social para o Financia-
mento da Seguridade Social devida pelo Importador de 
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS-
-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 
195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o 
disposto no seu art. 195, § 6o.
....................................................................................

 Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS in-
cidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, 
no mercado interno, de: (Vide Lei nº 11.727, de 2008) 
(Vigência)

 I – papel destinado à impressão de jornais, pelo 
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência 
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80% 

(oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser 
estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Vide 
Lei nº 11.727, de 2008)
....................................................................................

XXXII – próteses oculares classificadas no código 
9021.90.89 da TIPI. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 549, de 2011).

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá re-
gulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXII 
do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
549, de 2011).
....................................................................................

 Art. 29. As disposições do art. 3o da Lei Com-
plementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art. 
5o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do 
art. 53 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
alcançam também o comerciante atacadista.
....................................................................................

 Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1o de 
maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas 
nos artigos anteriores.

 Brasília, 30 de abril de 2004; 183o da Indepen-
dência e 116o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Antonio Palocci Filho.
....................................................................................

(Às Comissões de Agricultura e Reforma 
Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 157, DE 2012

Institui o Estatuto do Artesão, define a 
profissão de artesão, sua unidade produtiva, 
estabelece ações de valorização profissio-
nal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art.1° Esta lei institui o Estatuto do Artesão, de-
fine a profissão de artesão, sua unidade produtiva e 
estabelece ações de valorização profissional.

Art. 2° Esta norma tem por objetivos:
I – identificar os artesãos e as atividades artesa-

nais, conferindo-lhes maior visibilidade e valorização 
social e contribuindo, também, para a dignificação das 
profissões ligadas ao artesanato;

II – contribuir para uma adequada definição e 
ajustamento das políticas públicas afirmativas, ob-
jetivando a proteção da atividade, a organização e a 
qualificação profissional dos artesãos;
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III – reforçar a consciência social da importância 
das artes e ofícios artesanais como meio privilegiado 
de preservação dos valores da identidade cultural do 
País e como instrumento de dinamização da economia 
solidária, da renda e da ocupação a nível local;

IV – assegurar a produção de dados estatísticos 
que permitam obter informação rigorosa e atualizada 
sobre o setor, através do registro dos artesãos e das 
unidades produtivas artesanais.

V – criar linhas de créditos especiais para o fo-
mento das atividades artesanais.

VI – criar a certificação dos produtos artesanais, 
consoante com as peculiaridades regionais e culturais 
do povo brasileiro, com fito de valorizar os produtos 
típicos e diferenciados das diversas etnias e manifes-
tações folclóricas do País.

Art. 3° As disposições contidas nesta lei são apli-
cáveis em todo o território nacional, a todos os artesãos 
e a todas as unidades produtivas artesanais que pre-
tendam ser reconhecidas, sem prejuízo das eventuais 
adaptações às especificidades regionais.

CAPÍTULO II

Seção I 
Da Atividade Artesanal

Art. 4° Designa-se atividade artesanal a atividade 
econômica de reconhecido valor cultural e social, que 
assenta na produção, restauro ou reparação de bens 
de valor artístico ou utilitário, de raiz tradicional ou ét-
nico ou contemporânea, e na prestação de serviços 
de igual natureza, bem como na produção e confecção 
tradicionais de bens alimentares.

§1° A atividade artesanal deve caracterizar-se 
pela fidelidade aos processos tradicionais, em que a 
intervenção pessoal constitui um fator predominante e 
o produto final é de fabrico individualizado e genuíno, 
sem prejuízo da abertura à inovação consagrada no 
parágrafo seguinte.

§2° A predominância da intervenção pessoal é 
avaliada em relação às fases do processo produtivo 
em que se influencie ou determine a qualidade e na-
tureza do produto ou serviço final, em obediência aos 
requisitos referidos no parágrafo anterior.

Art. 5° A fidelidade aos processos tradicionais, 
referida no § 1º do art. 4º,, deve ser compatibilizada 
com a inovação, nos seguintes domínios e nas seguin-
tes condições:

I – adequação do produto final às tendências do 
mercado e a novas funcionalidades, desde que con-
serve um caráter diferenciado em relação à produção 
industrial padronizada;

II – adaptação dos processos produtivos, equi-
pamentos e tecnologias de produção, por imperativos 
de ordem ambiental e de higiene e segurança no local 
de trabalho e por forma a diminuir a penosidade do 
processo produtivo ou a rentabilizar a produção desde 
que, em qualquer caso, seja salvaguardada a natureza 
e qualidade do produto ou serviço final;

III – uso sustentável e racional dos produtos da 
flora, da fauna e do solo, visando a adequar-se às exi-
gências ambientais e de saúde pública e aos direitos 
dos consumidores.

Art. 6° À luz do disposto nos artigos anteriores 
estabelece-se a seguinte tipologia para as atividades 
artesanais:

a) artes;
b) ofícios;
c) produção e confecção tradicional de bens ali-

mentares.

Seção II 
Da Lista de Atividades Artesanais

Art. 7° O anexo I à presente lei, contém a lista de 
atividades artesanais a serem desenvolvidas de acor-
do com as condições previstas nos artigos anteriores.

Parágrafo único. A lista de atividades artesanais 
referida no caput deverá ser atualizada anualmente 
pelo órgão competente de acordo com a evolução e 
transformações das aptidões e artes humanas.

Seção III 
Do Artesão

Art. 8° Para efeitos desta lei, entende-se por arte-
são o trabalhador que exerce uma atividade artesanal, 
em caráter habitual e profissional, dominando o con-
junto de saberes e técnicas a ela inerentes, ao qual se 
exige um apurado sentido estético e perícia manual.

Parágrafo único. O que é considerado apurado 
sentido estético será definido por órgão representativo 
da atividade, de caráter federal e legalmente constituído.

Seção IV 
Do Registro e dos Requisitos da Profissão

Art. 9° Para o exercício da atividade, o artesão 
deverá requerer registro junto ao órgão federal respon-
sável pela fiscalização das relações de trabalho, que 
emitirá o Registro Profissional do Artesão, desde que 
cumpra os requisitos estabelecidos no artigo seguinte.

Art. 10. Para a concessão do registro profissional, 
o órgão de que trata o art. 9° deverá observar:

I – se a atividade desenvolvida pelo interessado 
consta do rol de atividades artesanais a que se refere 
o artigo 7°, devendo o seu exercício observar o pre-
ceituado nos artigos 5° e 6°;
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II – se o artesão demonstra exercer a sua ativi-
dade a título profissional, com habitualidade, mesmo 
que secundária.

Parágrafo único. Excepcionalmente e mediante 
fundamentação adequada, poderá ser concedido o 
registro profissional a quem, embora não cumprindo o 
requisito previsto no inciso II, seja detentor de saberes 
que, do ponto de vista das artes e ofícios, se conside-
rem de grande relevância.

Art. 11. O registro profissional de artesão deverá 
ser validado a cada três anos nos termos do regula-
mento.

Seção V 
Da Unidade Produtiva Artesanal

Art. 12. Para efeitos desta lei, considera-se uni-
dade produtiva artesanal, toda e qualquer unidade 
econômica, legalmente constituída e devidamente 
registrada, organizada sob as formas de empresa em 
nome individual, estabelecimento individual de res-
ponsabilidade limitada, cooperativa, sociedade uni-
pessoal ou sociedade comercial que desenvolva uma 
atividade artesanal, nos termos previstos na Seção I 
do Capítulo II.

Seção VI 
Do Registro das Unidades Produtivas Artesanais

Art. 13. As unidades produtivas artesanais serão 
registradas com esta denominação jurídica, de forma 
simplificada e gratuitamente, nas Juntas Comerciais, 
desde que cumpram os requisitos estabelecidos no 
artigo seguinte.

Parágrafo único. A validade do registro de unida-
de produtiva artesanal será por períodos que variam 
entre dois e cinco anos, nos termos do regulamento.

Seção VII 
Dos Requisitos para o Registro

Art. 14. As unidades produtivas artesanais deve-
rão cumprir as seguintes condições, cumulativamente:

I – ter como responsável pela produção um arte-
são registrado no órgão de que trata o art. 9°, que as 
dirija e delas participe;

II – ter, no máximo nove artesãos, excetuando os 
aprendizes que, em cooperação e em solidariedade, 
desenvolvam atividades artesanais.

Parágrafo único. Excepcionalmente, tendo em 
conta a natureza da atividade desenvolvida e mediante 
uma análise casuística fundamentada, realizada pelo 
órgão de que trata o parágrafo único do art. 8°, poderão 
ser consideradas unidades produtivas artesanais as 
empresas que, embora excedendo o número de traba-
lhadores fixado no inciso II, salvaguardem os princípios 

que caracterizam os processos produtivos artesanais 
e que não haja subordinação jurídica.

Seção VIII 
Dos Efeitos

Art. 15. O registro do artesão e de unidade produ-
tiva artesanal, nos termos dos artigos 9° e 13, é con-
dição necessária para o acesso a quaisquer apoios e 
benefícios que o Estado atribua ao artesanato.

CAPÍTULO III

Seção I 
Do Registro Nacional do Artesanato

Art.16. Será realizado o registro nacional do arte-
sanato em conformidade com o regulamento, visando 
cadastrar as atividades artesanais e seus produtos, 
consoantes peculiaridades, procedência, valor estéti-
co, étnico e cultural.

Art. 17. A inscrição das atividades artesanais no 
registro é gratuita, tem caráter público e será atuali-
zada regularmente.

Seção II 
Da Organização e Fomento

Art. 18. Os programas e atividades de fomento, 
inclusive regras especiais de crédito e financiamento 
para o artesão serão definidos na forma do regulamento.

Seção III 
Da Certificação

Art. 19. Os produtos artesanais típicos que ca-
racterizam determinada cultura popular brasileira, ou 
especificidades de determinadas regiões do país, ou 
que reúnam diferenciado e significativo conteúdo es-
tético ou de arte, poderão ser certificados com o obje-
tivo de discriminação positiva e valoração econômica.

Art. 20. Esta lei entra em vigor 30 dias após a 
sua publicação.

Justificação

A apresentação, no Senado Federal, do meritório 
projeto de lei da lavra do eminente Deputado Federal 
Eduardo Valverde (PT/RO) é uma homenagem que se 
faz ao ilustre companheiro, que, por força regimental, 
teve a proposição arquivada na Câmara dos Deputa-
dos. Para atender a justa e inadiável reivindicação dos 
vários representantes deste importante seguimento 
social e cultural do Brasil, que são nossos artesãos, 
apresentamos a presente proposição.

O presente projeto de lei objetiva estabelecer um 
conjunto de ações, cuja meta central é a valorização, 
a expansão e a renovação das artes, dos ofícios e das 
microempresas artesanais.
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Neste contexto, torna-se particularmente impor-
tante, definir com clareza os conceitos de artesão e de 
unidade produtiva artesanal, bem como os requisitos 
a que devem obedecer as atividades artesanais para 
que possam ser beneficiárias de políticas públicas e 
de medidas de discriminação positiva.

Com a definição do estatuto do artesão e da uni-
dade produtiva artesanal, oferece-se ao Governo con-
dições de dar corpo a uma estratégia de valorização e 
credibilidade das artes e ofícios enquanto plataforma de 
afirmação da identidade e da cultura nacional, reconhe-
cendo-se o papel fundamental que podem assumir na 
dinamização da economia e do emprego em nível local 
e o fomento dos valores culturais e estéticos das diver-
sas etnias e manifestações populares do povo brasileiro.

As atividades artesanais respondem pela geração 
de inúmeras ocupações e de renda para milhares de 
brasileiros sem que haja sistemático incentivo estatal, 
no tocante à qualificação profissional, certificação de 
origem e qualidade e a destinação de espaço público 
para exposição permanente.

Os conhecimentos das artes são transmitidos, em 
regra, por via oral e por relações familiares ou grupais, 
necessitando ocorrer a sistematização e classificação 
das artes artesanais e de sua propagação para o con-
junto da sociedade, considerando o aspecto cultural e 
artístico que o artesanato representa para conservar 
a identidade nacional.

Contamos, dessa forma, com a colaboração dos 
nossos Pares para a discussão deste importante tema, 
bem como para sua o aperfeiçoamento e aprovação 
da presente proposição.

Anexo I 
Lista de Atividades Artesanais

Grupo 1–Artes e oficios têxteis
Preparação e fiação de fibras têxteis
Tecelagem
Arte de estampar
Confecção de tapetes
Tapeçarias
Confecção de vestuários por medida
Confecção de acessórios de vestuário
Confecção de calçados de pano
Confecção de artigos têxteis para o lar
Confecção de trajos de espetáculo, tradicionais 

e outros
Confecção de bonecos de pano
Confecção de artigos de malha
Confecção de artigos de renda
Confecção de bordados
Passamanaria 
Colchoaria

Grupo 2 – Artes e ofícios de cerâmica
Cerâmica
Olaria
Cerâmica figurativa 
Modelação cerâmica 
Azulejaria
Pintura cerâmica

Grupo 3 – Artes e ofícios de trabalhar elementos 
vegetais

Cestaria
Esteiraria 
Capacharia 
Chapelaria
Empalhamento
Arte de croceiro
Cordoaria
Arte de marinharia e outros objetos de corda 
Arte de trabalhar flores secas
Confecção de Vassouras, escovas e pincéis 
Arte de trabalhar miolo de figueira e similares 
Confecção de bonecos em folha de milho
Confecção de mobiliário de vime ou similar

Grupo 4 – Arte e ofícios de trabalhar peles e couro
Curtimenta e acabamentos de peles 
Arte de trabalhar couro
Confecção de vestuário em pele 
Confecção e reparação de calçado 
Arte de correeiro e albardeiro 
Fabrico de foles
Gravura em pele
Douradura em pele

Grupo 5 – Artes e oficio de trabalhar a madeira e 
a cortiça

Carpintaria agrícola
Construção de embarcações
Carpintaria de equipamentos de transporte e 

artigos de recreio
Carpintaria de cena
Marcenaria
Escultura em madeira
Arte de entalhador
Arte de embutidor
Arte de dourador
Arte de polidor
Gravura em madeira
Pintura de mobiliário
Tonoaria
Arte de cadeireiro
Arte de soqueiro e tamanqueiro
Confecção e utensílios e outros objetos em ma-

deira 
Arte de trabalhar cortiça
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Grupo 6 – Artes e ofícios de trabalhar o metal
Ourivesaria – Filigrana
Ourivesaria – Prata de cinzelaria 
Gravura em metal
Arte de trabalhar ferro
Arte de trabalhar cobre e latão
Arte de trabalhar estanho
Arte de trabalhar bronze
Arte de trabalhar arame
Latoaria Cutelaria 
Armaria Esmaltagem

Grupo 7 – Artes e ofícios de trabalhar a pedra
Escultura em pedra
Cantaria
Calcetaria
Arte de trabalhar ardósia

Grupo 8 – Artes e oficio ligados ao papel e arte 
gráfica

Confecção de papeis 
Arte de trabalhar papel 
Cartonagem
Encadernação
Gravura em papel

Grupo 9 – Artes e ofícios ligados à construção 
tradicional

Cerâmica de construção 
Confecção de mosaico hidráulico
Arte de pedreiro
Arte de cabouqueiro 
Arte de estucador 
Carpintaria
Construção em madeira 
Construção em taipa 
Construção em terra
Arte de colmar e similares
Pintura de construção
Pintura decorativa de construção

Grupo 10 – Restauro de patrimônio, móvel e inte-
grado

Restauro de têxteis 
Restauro de cerâmica 
Restauro de peles em couro
Restauro de madeira 
Restauro de metais 
Restauro de pedra
Restauro de papel
Restauro de instrumentos musicais

Grupo 11 – Produção e confecção artesanal de 
bens alimentares

Produção de mel e outro produtos de colmeia 
Confecção de bolos, doçaria e confeitos 

Confecção de gelados e sorvetes
Confecção de pão e de produtos afins do pão 
Produção de queijo e de outros produtos lácteos
Produção de manteiga
Produção de banha
Produção de azeite
Produção de vinagres
Produção de aguardentes
Produção de licores xaropes e aguardentes 
Preparação de ervas aromáticas e medicinais 
Preparação de frutos secos e secados, incluindo 

os silvestres
Confecção de doces, compostas, geleias, e si-

milares 
Preparação e conservação de frutos e de pro-

dutos hortícolas
Preparação e conservação de carne e prepara-

ção de enchidos, ensacados e similares
Preparação e conservação de peixe e outros 

produtos do mar

Grupo 12 – Outras artes e ofícios
Salicultura
Moagem de cereais
Confecção de redes
Confecção de carvão
Confecção de sabões e outros produtos de hi-

giene e cosmética
Pirotecnia Arte do vitral
Arte de produzir e trabalhar cristal
Arte de trabalhar o vidro
Arte de trabalhar o gesso
Arte de estofador
Joalharia 
Organaria
Confecção de instrumentos musicais de cordas
Confecção de instrumentos musicais de sopro
Confecção de instrumentos musicais de percus-

são Confecção de brinquedos
Confecção de miniaturas
Construção de maquetas
Confecção de aba-jours
Confecção de perucas
Confecção de aparelhos de pesca
Taxidermia (arte de embalsamar)
Confecção de flores artificiais
Confecção de registros e similares
Confecção de adereços e enfeites de festa 
Arte de trabalhar cera
Arte de trabalhar osso, chifre e similares 
Arte de trabalhar conchas
Arte de trabalhar penas
Arte de trabalhar escamas de peixe
Arte de trabalhar materiais sintéticos



19116 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

Gnomonica (arte de construir relógios de sol) 
Relojoaria
Fotografia
Senadora Ângela Portela.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 158, DE 2012

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
“regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial”, para conferir prioridade ao exame do pedi-
do de patentes verdes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de 

maio de 1996, que “regula direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial”, para conferir prioridade 
ao exame do pedido de patentes verdes.

Art. 2º A Seção II do Capítulo II do Título I da 
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A. O pedido de patente de invenção re-
ferente a tecnologias verdes terá prioridade sobre os 
demais pedidos, conforme regulamento.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
tecnologias verdes aquelas que promovam o uso ra-
cional dos recursos ambientais, ou estejam alinhadas 
com os objetivos da Política Nacional sobre Mudança 
do Clima, instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de de-
zembro de 2009.

§ 2º A lista das tecnologias verdes será elaborada 
e periodicamente revista pelo órgão federal competen-
te, com base em diretrizes fixadas pela Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).”

Art. 3º O caput do art. 19 da Lei nº 9.279, de 14 
de maio de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso VII:

“Art. 19.  ................................................
 ..............................................................
VII – solicitação de exame técnico pre-

liminar sobre o enquadramento no disposto 
no art. 17-A desta Lei, quando couber.” (NR)

Art. 4º O art. 30 da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 4º a 6º:

“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º O exame técnico preliminar previsto 

no inciso VI do art. 19 desta Lei será realiza-
do no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação do pedido.

§ 5º Rejeitada a solicitação prevista no 
inciso VI do art. 19 desta Lei, o pedido de pa-
tente seguirá o procedimento ordinário esta-
belecido nesta Lei.

§ 6º No caso previsto no art. 17-A desta 
Lei, o prazo estabelecido no caput deste artigo 
poderá ser reduzido ou eliminado, a critério do 
órgão federal competente, a requerimento do 
depositante.” (NR)

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

Justificação

As estratégias modernas de desenvolvimento 
não podem considerar apenas variáveis econômicas, 
deixando de lado a responsabilidade ambiental e a 
inclusão social. A continuidade do crescimento eco-
nômico está cada vez mais ameaçada pelos limites 
físicos e ambientais do planeta.

A mudança do clima se apresenta como um dos 
maiores desafios já enfrentados pela humanidade. Os 
Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
e para o Meio Ambiente classificam o fenômeno como 
a maior ameaça ao desenvolvimento humano nas pró-
ximas décadas.

A inovação tecnológica desempenha papel funda-
mental na promoção do desenvolvimento sustentável. 
Ao possibilitar ganhos de produtividade, o emprego 
de novos processos, novas técnicas e novos produtos 
pode induzir o crescimento econômico aliado a preo-
cupações ambientais e sociais.

Nesse contexto, ganha relevo a necessidade de 
se desenvolver e difundir tecnologias que promovam 
o uso racional dos recursos ambientais e a redução 
das emissões de gases de efeito estufa. Para tanto, 
o Estado tem o dever de fomentar a pesquisa e o de-
senvolvimento voltado para tecnologias verdes. Esse 
esforço de pesquisa deve reunir iniciativas do poder 
público, mas, principalmente, do setor privado.

Um dos principais instrumentos de estímulo à 
inovação tecnológica é a garantia dos direitos de pro-
priedade intelectual. Por meio desses direitos, o in-
ventor pode usufruir de um benefício econômico que 
recompense devidamente o seu esforço de pesquisa 
e inovação. No Brasil, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 
1996, regulou a proteção e o exercício desses direitos.

Sensível à necessidade de acelerar o processo 
de exame dos pedidos de patentes de tecnologias 
voltadas para o uso racional dos recursos ambientais, 
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial lançou 
recentemente um projeto piloto destinado a agilizar o 
registro de patentes verdes.
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Ao oferecermos esta proposição, nosso objetivo 
é formalizar o arcabouço jurídico necessário para a 
condução e o aprofundamento desse projeto piloto, 
de modo que ele possa vir a desempenhar o papel 
fundamental a que parece destinado. Contamos com 
o apoio dos nobres Parlamentares para o aprimora-
mento e a aprovação deste projeto de lei. – Senador 
Ciro Nogueira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.

Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações rela-
tivos à propriedade industrial.
....................................................................................

TÍTULO I 
Das Patentes

CAPÍTULO II 
Da Patenteabilidade

Seção II 
Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país 
que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização 
internacional, que produza efeito de depósito nacional, 
será assegurado direito de prioridade, nos prazos esta-
belecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado 
nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no 
ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 
60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à 
data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será compro-
vada por documento hábil da origem, contendo nú-
mero, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, 
reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução 
simples da certidão de depósito ou documento equiva-
lente, contendo dados identificadores do pedido, cujo 
teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a 
comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oi-
tenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados 
em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução 

prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da data da entrada no 
processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil 
estar fielmente contido no documento da origem, será 
suficiente uma declaração do depositante a este res-
peito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, 
o documento correspondente deverá ser apresentado 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do de-
pósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da 
data da entrada no processamento nacional, dispen-
sada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabe-
lecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindi-
cação de prioridade, o requerimento para antecipação 
de publicação deverá ser instruído com a comprova-
ção da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade depositado originalmente no Bra-
sil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, 
assegurará o direito de prioridade ao pedido poste-
rior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo 
mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo 
de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a 
matéria revelada no pedido anterior, não se estenden-
do a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será con-
siderado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de 
pedido anterior não poderá servir de base a reivindi-
cação de prioridade.

Seção III 
Das Invenções e dos Modelos de Utilidade Não 

Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes 

e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
II – as substâncias, matérias, misturas, elementos 

ou produtos de qualquer espécie, bem como a modifi-
cação de suas propriedades físico-químicas e os res-
pectivos processos de obtenção ou modificação, quan-
do resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os 
microorganismos transgênicos que atendam aos três 
requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microor-
ganismos transgênicos são organismos, exceto o todo 
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ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua compo-
sição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais.

CAPÍTULO III 
Do Pedido de Patente

Seção I 
Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições es-
tabelecidas pelo INPI, conterá:

I – requerimento;
....................................................................................

VI – comprovante do pagamento da retribuição 
relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido 
a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, 
será protocolizado, considerada a data de depósito a 
da sua apresentação.
....................................................................................

Seção III 
Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em si-
gilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de 
depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, 
após o que será publicado, à exceção do caso previs-
to no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser anteci-
pada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados iden-
tificadores do pedido de patente, ficando cópia do re-
latório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos 
desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 
24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público 
com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o 
final do exame, será facultada a apresentação, pelos 
interessados, de documentos e informações para sub-
sidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado an-
tes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação 
do pedido.
....................................................................................

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 
230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação 
quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de 
dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 
1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-

-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais 
disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Indepen-
dência e 108º da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO – Nelson A. Jobim  – Sebastião do Rego 
Barros Neto – Pedro Malan – Francisco Dornelles –  
José Israel Vargas 
....................................................................................

LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. 
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010)

Institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima – PNMC e dá outras providências.

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

Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC e estabelece seus princí-
pios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
....................................................................................

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 29 de dezembro de 2009; 188o da Inde-
pendência e 121o da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA – Nelson Machado – Edison Lobão – Paulo 
Bernardo Silva – Luís Inácio Lucena Adams.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; 
e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, cabendo à última a deci-
são terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 159, DE 2012

Altera dispositivo da Lei nº 11.096, de 
13 de janeiro de 2005, que Institui o Pro-
grama Universidade para Todos – PROU-
NI, para permitir o acesso ao programa a 
estudantes que tenham cursado o ensino 
médio em instituições privadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 2º da Lei nº 11.096, de 

13 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 2º A bolsa será destinada:
I – a estudante de baixa renda, nos ter-

mos do art. 1º desta Lei;
II –  ........................................................
III –  .......................................................

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

O projeto de lei que apresentamos visa a corrigir 
uma injustiça que se verifica na implementação do Pro-
grama Universidade para Todos – PROUNI, instituído 
pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, ao excluir 
de seu alcance estudantes que não tenham cursado a 
totalidade do ensino médio na rede pública de ensino.

A disposição constante do inciso I do art. 2º da 
lei em pauta, ao estabelecer como critério para a con-
cessão do benefício a necessidade de cursar o ensino 
médio completo em escola pública, nega a uma parcela 
de brasileiros o acesso a um bem público, criando um 
critério distintivo cuja constitucionalidade, diante do 
que prescreve o art. 5º da Constituição Federal, é no 
mínimo questionável. 

A Lei que instituiu o PROUNI originou-se da Medi-
da Provisória nº 213, de 13 de setembro de 2004, edi-
tada em substituição ao Projeto de Lei nº 3.582/2004, 
anteriormente enviado pelo Executivo ao Congresso 
Nacional. Nas exposições de motivos que acompanha-
ram essas iniciativas legislativas, fica bastante claro 
que o objetivo do Programa, além de estimular as ins-
tituições privadas de ensino à concessão de bolsas, é 
democratizar o acesso da população de baixa renda 
ao ensino superior.

Ora, democratizar não se coaduna com excluir. 
Se a intenção é permitir o acesso dos estudantes de 
baixa renda, por que excluir os estudantes que se en-
quadram nesse critério pelo simples fato de, em algum 
momento, terem estudado em escola particular? O en-
sino básico é obrigação do Estado e direito do cidadão, 
mas, sabidamente, o Estado não consegue cumpri-la 
nas condições desejáveis, razão pela qual a iniciativa 
privada complementa esse trabalho.

Assim como existem estudantes de renda eleva-
da que se beneficiam da escola pública de qualidade, 
existem estudantes de baixa renda que, em função da 
falta de escola pública, ou de sua falta de qualidade, 
com esforço de suas famílias, ajuda de benfeitores, 
ou outra circunstância qualquer, em algum momen-
to, e por algum período conseguem buscar na escola 
particular a educação de qualidade que o Estado não 
lhes proporciona. Excluí-los do PROUNI por essa ra-
zão não se justifica.

Nessa situação, a Lei ao invés de incentivar a 
educação de qualidade e a capacitação, especial-
mente da população de baixa renda, funciona como 
um desestímulo, tanto para o estudante na busca por 
seu aperfeiçoamento, como para as pessoas físicas e 
jurídicas que se dispõe a ajudar estudantes de baixa 
renda pagando seus estudos ou concedendo bolsas 
parciais. Certamente não será com esse tipo de restri-

ção que se atingirá o nível de educação que se espera 
da escola pública.

Não se pode esquecer que a busca pela melhor 
preparação é anseio justo, e que a realidade do en-
sino público em nosso país aponta para uma grande 
maioria de escolas de baixa qualidade, fazendo com 
que as pessoas, por vezes com infinita dificuldade, 
busquem a escola particular. A mudança de situação 
econômica pela perda do emprego ou outra circuns-
tância qualquer, ou, ainda, a diferença entre o custo 
do ensino médio e o ensino superior, podem impedir 
que um jovem que cursou na escola privada parte ou 
a totalidade do ensino médio, não tenha condições de 
acesso ao ensino superior.

A própria designação do programa é “Universi-
dade para Todos”, e não “Universidade para Alunos 
da Escola Pública”, e o objetivo declarado em todas 
as argumentações é o de democratizar o acesso ao 
ensino superior à população de baixa renda. Portanto, 
atendidos os requisitos de renda e de desempenho, 
não cabe instituir outros critérios excludentes para 
restringir o acesso ao Programa.

Entendemos que a alteração proposta se reveste 
de fundamentos de justiça e equidade e aperfeiçoa o 
ordenamento jurídico, razões pelas quais contamos com 
o apoio de nossos Pares. – Senador Fernando Collor.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

LEI No 11.096, DE 13 DE JANEIRO DE 2005.

Institui o Programa Universidade para To-
dos – PROUNI, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino 
superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho 
de 2004, e dá outras providências.

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

 Art. 1o Fica instituído, sob a gestão do Ministério 
da Educação, o Programa Universidade para Todos – 
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PROUNI, destinado à concessão de bolsas de estudo 
integrais e bolsas de estudo parciais de 50% (cinqüen-
ta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento) para 
estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de 
formação específica, em instituições privadas de en-
sino superior, com ou sem fins lucrativos.

 § 1o A bolsa de estudo integral será concedida 
a brasileiros não portadores de diploma de curso su-
perior, cuja renda familiar mensal per capita não exce-
da o valor de até 1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio).

 § 2o As bolsas de estudo parciais de 50% (cin-
qüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), 
cujos critérios de distribuição serão definidos em regu-
lamento pelo Ministério da Educação, serão concedi-
das a brasileiros não-portadores de diploma de curso 
superior, cuja renda familiar mensal per capita não 
exceda o valor de até 3 (três) salários-mínimos, me-
diante critérios definidos pelo Ministério da Educação.

 § 3o Para os efeitos desta Lei, bolsa de estudo 
refere-se às semestralidades ou anuidades escolares 
fixadas com base na Lei no 9.870, de 23 de novembro 
de 1999.

 § 4o Para os efeitos desta Lei, as bolsas de 
estudo parciais de 50% (cinqüenta por cento) ou de 
25% (vinte e cinco por cento) deverão ser concedidas, 
considerando-se todos os descontos regulares e de 
caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive 
aqueles dados em virtude do pagamento pontual das 
mensalidades.

 Art. 2o A bolsa será destinada:
 I – a estudante que tenha cursado o ensino médio 

completo em escola da rede pública ou em instituições 
privadas na condição de bolsista integral;

 II – a estudante portador de deficiência, nos 
termos da lei;

 III – a professor da rede pública de ensino, para 
os cursos de licenciatura, normal superior e pedago-
gia, destinados à formação do magistério da educação 
básica, independentemente da renda a que se referem 
os §§ 1o e 2o do art. 1o desta Lei.

 Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo 
beneficiário, observado o prazo máximo para a conclu-
são do curso de graduação ou seqüencial de formação 
específica, dependerá do cumprimento de requisitos 
de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas 
expedidas pelo Ministério da Educação.

 Art. 3o O estudante a ser beneficiado pelo Prou-
ni será pré-selecionado pelos resultados e pelo perfil 
socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio – ENEM ou outros critérios a serem definidos pelo 
Ministério da Educação, e, na etapa final, seleciona-
do pela instituição de ensino superior, segundo seus 

próprios critérios, à qual competirá, também, aferir as 
informações prestadas pelo candidato.

 Parágrafo único. O beneficiário do Prouni res-
ponde legalmente pela veracidade e autenticidade 
das informações socioeconômicas por ele prestadas.

 Art. 4o Todos os alunos da instituição, inclusive 
os beneficiários do Prouni, estarão igualmente regi-
dos pelas mesmas normas e regulamentos internos 
da instituição.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 160, DE 2012

Altera a Lei no 11.438, de 29 de dezem-
bro de 2006, para aumentar os limites de 
dedução do imposto de renda devido dos 
valores despendidos a título de patrocínio 
ou doação no apoio direto a projetos des-
portivos e paradesportivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei no 11.438, de 29 de dezem-

bro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
I – relativamente à pessoa jurídica, a 

4% (quatro por cento) do imposto devido, ob-
servado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei no 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, em cada 
período de apuração;

II – relativamente à pessoa física, a 6% 
(seix por cento) do imposto devido na Decla-
ração de Ajuste Anula.

 .....................................................” (NR)

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

Justificação

Nos próximos anos o Brasil sediará eventos es-
portivos de grande porte e com enorme repercussão 
no mundo inteiro, como a Copa das Confederações 
de Futebol em 2013, a Copa do Mundo de Futebol em 
2014 e as Olimpíadas em 2016.

É imperativo o aumento dos investimentos em 
esporte no nosso País, principalmente para que pos-
samos desenvolver uma base de atletas, o que exige 
a devida atenção às crianças e aos adolescentes. Não 
é possível que voltemos todos os nossos esforços 
apenas para a tarefa de concretizar a infraestrutura 
adequada para os eventos, ainda que essa seja uma 
missão essencial. Necessário, também, mostrar aos 
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demais países participantes dos eventos que o anfi-
trião respeita e investe nos seus cidadãos, formando 
e valorizando os atletas, como comanda o art. 217 da 
Constituição Federal.

Essa a razão da apresentação deste projeto de lei, 
que busca aumentar os limites de dedução do imposto 
de renda devido dos valores despendidos por pessoas 
físicas e jurídicas a título de patrocínio ou doação no 
apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos.

Atualmente, as pessoas jurídicas podem deduzir 
até 1% (um por cento) do imposto devido, em cada pe-
ríodo de apuração, vedada a dedução do valor referente 
ao adicional do imposto de renda. Já as pessoas físi-
cas podem deduzir até 6% (seis por cento) do imposto 
devido na Declaração de Ajuste Anual, conjuntamente 
com as deduções relativas (i) às contribuições feitas 
aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, 
Estaduais e Nacional do Idoso; (ii) às contribuições 
em favor de projetos culturais; (iii) aos investimentos 
de incentivo às atividades audiovisuais;

Propomos o aumento do limite para a dedução 
das pessoas jurídicas para 4% do imposto devido e a 
manutenção da dedução da pessoa física em 6% por 
cento do imposto devido, mas sem competição com 
as demais doações incentivadas.

As alterações certamente contribuirão de forma 
decisiva para o crescimento significativo do número de 
doações e patrocínios, que tendem a aumentar com a 
proximidade dos eventos esportivos. Nunca é demais 
lembrar que incentivos desse tipo ainda tem a vanta-
gem de amenizar a injusta carga tributária que recai 
sobre o brasileiro, sobretudo o demais baixa renda.

As medidas propostas têm potencial de gerar re-
núncia fiscal, razão pela qual é necessário que o projeto 
observe o art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 
Esse dispositivo determina que a concessão ou amplia-
ção de incentivo de natureza tributária da qual decor-
ra renúncia de receita deverá estar acompanhada do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Nesse 
sentido, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 
2011 (Lei no 12.465, de 12 de agosto de 2010), em 
seu art. 88, condicionou a aprovação de proposições 
legislativas que concedam ou ampliem incentivo ou 
benefício fiscal à apresentação de estimativas dos 
seus efeitos fiscais.

Diante disso, objetivando cumprir a regra dis-
posta na LRF, estimamos em R$ 553 milhões, R$ 
589 milhões e R$ 618 milhões a renúncia fiscal para 
os exercícios de 2012, 2013 e 2014, respectivamen-
te, que será devidamente considerada na estimativa 
da receita da lei orçamentária e não afetará as metas 

de resultados fiscais previstas no anexo da Receita 
Federal do Brasil constantes do estudo anual dessa 
entidade intitulado Demonstrativo dos Gastos Gover-
namentais Diretos e Indiretos de Natureza Tributária 
– 2012 (Gastos Tributários).

Por todo o exposto e tendo em vista a relevância 
da matéria, solicitamos apoio das Senhoras e Senho-
res Senadores para aprovação do presente projeto de 
lei. – Senador Fernando Collor.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO III 
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção III 
Do Desporto

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não-formais, como direito de 
cada um, observados: 

I – a autonomia das entidades desportivas di-
rigentes e associações, quanto a sua organização e 
funcionamento;

II – a destinação de recursos públicos para a pro-
moção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III – o tratamento diferenciado para o desporto 
profissional e o não- profissional;

IV – a proteção e o incentivo às manifestações 
desportivas de criação nacional.

§ 1º – O Poder Judiciário só admitirá ações rela-
tivas à disciplina e às competições desportivas após 
esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, re-
gulada em lei.

§ 2º – A justiça desportiva terá o prazo máximo 
de sessenta dias, contados da instauração do proces-
so, para proferir decisão final.

§ 3º – O Poder Público incentivará o lazer, como 
forma de promoção social.

LEI Nº 11.438, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

CAPÍTULO I 
Dos Incentivos Ao Desporto

Art. 1o A partir do ano-calendário de 2007 e até 
o ano-calendário de 2015, inclusive, poderão ser de-
duzidos do imposto de renda devido, apurado na De-
claração de Ajuste Anual pelas pessoas físicas ou em 
cada período de apuração, trimestral ou anual, pela 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real os 
valores despendidos a título de patrocínio ou doação, 
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no apoio direto a projetos desportivos e paradesporti-
vos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. 

§ 1o As deduções de que trata o caput deste ar-
tigo ficam limitadas:

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

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

Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pes-
soas jurídicas é de quinze por cento.

§ 4º O valor do adicional será recolhido integral-
mente, não sendo permitidas quaisquer deduções.

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

CAPÍTULO III 
Da Receita Pública

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante 
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

LEI Nº 12.465, DE 12 DE AGOSTO DE 2011

CAPÍTULO VII 
Das Disposições Sobre Alterações na Legislação 

e sua Adequação Orçamentária

Seção I 
Disposições Gerais sobre Adequação Orçamen-

tária das Alterações na Legislação

Art. 88. As proposições legislativas, sob a forma 
de projetos de lei, decretos legislativos ou medidas 
provisórias e respectivas emendas que, direta ou in-
diretamente, importem ou autorizem diminuição de 
receita ou aumento de despesa da União, deverão 
estar acompanhadas de estimativas desses efeitos 
no exercício em que entrar em vigor e nos dois sub-
sequentes, detalhando a memória de cálculo respec-
tiva e correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e compatibili-
dade com as disposições constitucionais e legais que 
regem a matéria. 

§ 1o Os Poderes e o MPU encaminharão, quando 
solicitados por Presidente de órgão colegiado do Poder 
Legislativo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o 
impacto orçamentário e financeiro relativo à proposi-
ção legislativa, na forma de estimativa da diminuição 
de receita ou do aumento de despesa, ou oferecerão 
os subsídios técnicos para realizá-la. 

§ 2o Os órgãos mencionados no § 1o deste ar-
tigo atribuirão a órgão de sua estrutura administrati-
va a responsabilidade pelo cumprimento do disposto 
neste artigo. 

§ 3o A estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro previsto neste artigo deverá ser elaborada ou 
homologada por órgão da União, acompanhada da 
respectiva memória de cálculo. 

§ 4o A remissão à futura legislação, o parcela-
mento ou a postergação para exercícios financeiros 
futuros do impacto orçamentário-financeiro não elidem 
a necessária estimativa e correspondente compensa-
ção previstas no caput deste artigo. 

§ 5o Aplicam-se as disposições deste Capítulo às 
proposições decorrentes do disposto no art. 21, XIII e 
XIV, da Constituição. 

§ 6o (VETADO). 
§ 7o Será considerada incompatível a proposição 

que aumente despesa em matéria de iniciativa privati-
va, nos termos do art. 63 da Constituição. 

§ 8o (VETADO). 
§ 9o As disposições desta Lei aplicam-se inclu-

sive às proposições legislativas mencionadas no ca-
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put deste artigo que se encontrem em tramitação no 
Congresso Nacional. 

§ 10. As propostas de atos que resultem em 
criação ou aumento de despesa obrigatória de ca-
ráter continuado, entendida aquela que constitui ou 
venha a se constituir em obrigação constitucional ou 
legal da União, além de atender ao disposto nos arts. 
16 e 17 da LRF, deverão, previamente à sua edição, 
ser encaminhadas aos órgãos a seguir para que se 
manifestem sobre a compatibilidade e adequação or-
çamentária e financeira: 

I – no âmbito do Poder Executivo, aos Ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, 
que se manifestarão conjuntamente; e 

II – no âmbito dos demais Poderes e do MPU, 
aos órgãos competentes, inclusive os referidos no § 
1o do art. 14 desta Lei. 

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte e, nos termos do art. 49, I, do Regi-
mento Interno, de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 161, DE 2012

Acrescenta dispositivos à Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, para estabelecer 
limites à adesão a registros de preços que 
preservem os princípios da competição, da 
igualdade de condições entre os licitantes 
e da busca da maior vantagem para a Ad-
ministração Pública.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 15 da Lei no 8.666, de 21 de ju-

nho de 1993 passa a vigorar acrescido dos seguintes 
parágrafos: 

“§ 9º O edital da concorrência para registro de 
preços definirá valor máximo para fornecimento ao ór-
gão promotor de cada item de bens ou serviços objeto 
do registro no período a que se refere, facultado ao 
licitante apresentar cotação para parcela desse valor. 

§ 10 As exigências de qualificação técnica e eco-
nômico-financeira aplicar-se-ão de forma proporcional 
ao tipo e valor do fornecimento cotado pelo licitante. 

§ 11 É facultado aos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública, em suas aquisições, aderir a re-
gistro de preços regularmente homologado no âmbito 
do mesmo ente federativo, não podendo o somatório 
das adesões de outros órgãos e entidades ultrapassar 
o valor original do edital para cada item de fornecimen-
to de bens ou serviços.

§ 12 Na adesão de que trata o § 11 deste artigo, 
observar-se-ão os seguintes critérios:

I – compete ao órgão promotor da concorrência 
para registro de preços:

a) controlar as adesões que a ele forem comu-
nicadas;

b) atestar, mediante certidão específica, a exis-
tência de valor disponível para adesão para o item de 
fornecimento solicitado, observado o limite que trata 
o § 11 deste artigo e levando em conta as adesões 
oficialmente comunicadas;

II – compete ao órgão interessado em aderir a 
registro de preços promovido por outro:

a) obter certidão do órgão promotor atestando a 
existência de limite nos termos do § 11 deste artigo;

b) informar oficialmente ao órgão promotor o valor 
da adesão que realizar, para que possa ser contabili-
zado no limite de que trata o § 11 deste artigo.

§ 13 O regulamento poderá estabelecer, no âm-
bito de cada ente federativo, o funcionamento auto-
matizado e centralizado do controle de limites de que 
trata o § 11 deste artigo.”

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

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se 
integralmente às adesões a registros de preços que 
já tenham sido homologados quando da data de sua 
publicação. 

Justificação

O mecanismo de registro de preços previsto na 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, é instrumento 
da maior importância na obtenção da eficiência das 
compras públicas. Exatamente por isso, tem alcança-
do vasta disseminação em toda a Administração. Esta 
expansão do uso da adesão ao registro de preços, con-
quanto desejável, tem aberto, no entanto, a possibilida-
de de abusos, quando um único registro dá margem a 
aquisições de bens e serviços ao mesmo fornecedor 
por valores extravagantemente maiores que a concor-
rência original. Isso tem dado margem a irregularida-
des denunciadas, especialmente no setor de turismo 
e eventos, problema detalhadamente examinado no 
Acórdão TCU 1487/2007 – Plenário. Em conclusão, a 
Corte de Contas relata que as atuais regras do registro 
de preços permitem violação aos “princípios da com-
petição, da igualdade de condições entre os licitantes 
e da busca da maior vantagem para a Administração 
Pública, tendo em vista que as regras atuais permitem 
a indesejável situação de adesão ilimitada a atas em 
vigor, desvirtuando as finalidades buscadas por essa 
sistemática [..]”. Trata-se de alerta grave, que põe em 
relevo a séria ameaça a um mecanismo importante 
que terminou por ser, involuntariamente, utilizado em 
desacordo com suas finalidades originais. Ressalto, 
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ainda, a distorção que representa esse problema para o 
mercado fornecedor, na medida em que várias empre-
sas não vencedoras na concorrência original vêem-se 
alijadas do acesso ao mercado em favor de uma única 
vencedora, que pode manter um virtual monopólio de 
todos os fornecimentos em razão de um registro ven-
cido sem referência a quantidades a serem fornecidas.

O presente projeto busca enfrentar diretamente 
o problema, autorizando explicitamente a adesão a 
registro de preços promovidos por outro órgão, mas 
estabelecendo regras gerais para garantir a prevalência 
dos princípios gerais da licitação. Por meio do acrés-
cimo de parágrafos ao dispositivo do estatuto licitató-
rio que prevê o registro de preços, nossa proposição:

- estabelece que o edital de registro de preços 
fixará tetos de valores para o fornecimento ao órgão 
promotor de cada item de bens ou serviços (permitin-
do aos licitantes a cotação parcial, ou seja, restrita a 
um determinado teto de fornecimento);

- faculta a adesão de outros órgãos do mesmo 
ente federativo a registros de preços já processados, 
limitando-a a um valor equivalente ao valor previsto no 
edital para o fornecimento ao órgão promotor;

- estabelece regras gerais para controle e ve-
rificação da observância desse limite nas adesões, 
definindo papéis e obrigações para a celebração das 
adesões, e facultando ao regulamento estabelecer 
procedimentos centralizados e automatizados para 
controle no âmbito de cada ente. 

O projeto ora ofertado propõe, assim, os meca-
nismos que permitam a plena utilização do sistema 
de registro de preços sem incidir nos efeitos colaterais 
atuais que comprometem a sua aplicação. Com tais 
fundamentos, acreditamos contribuir para a redução 
de custos administrativos e a preservação irrestrita dos 
princípios que regem a Administração Pública, para o 
que contamos com o apoio de nossos ilustres Pares à 
iniciativa.  – Senador Rodrigo Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para li-
citações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

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

Seção V 
Das Compras

....................................................................................
Art. 15. As compras, sempre que possível, deve-

rão: (Regulamento)
I - atender ao princípio da padronização, que 

imponha compatibilidade de especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e ga-
rantia oferecidas; 

II - ser processadas através de sistema de re-
gistro de preços; 

III - submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quan-
tas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbi-
to dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de am-
pla pesquisa de mercado.

§ 2o Os preços registrados serão publicados tri-
mestralmente para orientação da Administração, na 
imprensa oficial.

§ 3o O sistema de registro de preços será regu-
lamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condições: 

I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e 

atualização dos preços registrados;
III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obri-

ga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às lici-
tações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro 
geral de preços, quando possível, deverá ser infor-
matizado.

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar preço constante do quadro geral em razão 
de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adqui-

rido sem indicação de marca; 
II - a definição das unidades e das quantidades 

a serem adquiridas em função do consumo e utiliza-
ção prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação; 
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III - as condições de guarda e armazenamento 

que não permitam a deterioração do material. 

§ 8o O recebimento de material de valor supe-

rior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para 

a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma 

comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

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

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

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

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 524, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2012.

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.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Para inscrever-me 
para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.

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

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Pela ordem, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra 
a V. Exª para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É o segundo inscrito.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Terceira 
para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Terceira inscrita.

Senador Nascimento. 
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 

AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria 
de me inscrever pela Liderança do Bloco.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, Senador Alfredo 
Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra a Senadora Angela Portela, como 
a primeira inscrita na Ordem do Dia.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy; Srªs e Srs. 
Senadores, o que me traz à tribuna hoje é a passagem, 
na próxima sexta-feira, dia 18 de maio, do Dia Nacio-

nal de Combate ao Abuso, à Violência e à Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Essa data, instituída em 1998, por cerca de oitenta 
entidades públicas e privadas, reunidas na Bahia, mas 
só reconhecida oficialmente em 2000, por força da Lei 
Federal nº 9.970, de iniciativa da ex-Deputada Federal 
Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo, faz lembrar 
uma história triste, ocorrida 39 anos atrás.

Araceli Cabrera Crespo, uma menina capixaba de 
apenas oito anos, foi drogada, espancada, estuprada e 
morta por jovens da alta sociedade do Espírito Santo.

O caso ganhou espaço na mídia, mas o silêncio 
da sociedade acabaria por decretar a impunidade do 
crime.

Quase 40 anos depois desse horroroso episódio, 
ainda marcamos o Dia Nacional de Combate ao Abuso, 
à Violência e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, falando de números estarrecedores de 
crimes praticados contra pessoas nessa fase da vida.

De acordo com dados do Ministério da Justiça, a 
cada oito minutos, uma criança com idade entre dois 
anos e dez anos é vítima de abuso sexual no Brasil. 
Os abusos são praticados, em geral, por um membro 
da própria família: é o pai biológico, é um tio, é um pa- é o pai biológico, é um tio, é um pa-
rente, um irmão e até mesmo os avós. 

Se é triste sabermos que crianças e adolescentes 
são vítimas da fome, da desnutrição, da falta de cre-
ches públicas, mais triste ainda é sabermos que essas 
crianças são alvos de mentes doentes que se saciam 
com a dor e a humilhação dessas pessoas indefesas 
e ainda em fase de formação de suas identidades.

Em quase uma década, de 2003 a 2011, de lutas 
no combate à violência sexual contra crianças e ado-
lescentes, o Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, registrou nada menos que 52 mil denúncias 
em todo o País, sendo a maioria delas contra meninas.

Esses dados divulgados em 2011 revelam que 8% 
das denúncias de exploração e abuso contra crianças 
e adolescentes foram da região Norte. Felizmente, a 
região Norte apresentou o menor índice entre todas 
as regiões do nosso País. 

Os dados, tanto os de Roraima, que é o meu Es-
tado, como os do resto do País, mostram que o pro-
blema está bem perto de todos nós. Ele aparece em 
praticamente 50% dos Municípios brasileiros, ou seja, 
está em 2.798 cidades, com vulnerabilidades ou com 
registros desse tipo de violência.

Quero registrar aqui, Srª Presidenta, por oportu-
no, as contribuições que o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário apresentam, em vários 
momentos, da luta da sociedade pelo combate a este 
tipo de crime.
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Trata-se da aprovação de matérias importantes, 
que fortaleceram e continuam a fortalecer a luta per-
manente dos movimentos sociais pela proteção e pelos 
direitos de crianças e adolescentes. 

Esta Casa de Leis aprovou a Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o ECA. 

A aprovação do ECA fez com que o Brasil figu-
rasse como o primeiro País a promulgar um marco 
legal, sintonizado com a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, de 1989, no âmbito das Nações Unidas. 

O ECA preconiza, em seu artigo 5o:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus di-
reitos fundamentais.

Esta Casa também fez mudanças em leis impor-
tantes. Entre as principais leis alteradas, estão o Código 
Penal e o Código de Processo Penal. 

Uma das propostas mais importantes foi a que 
modificou o Código Penal, que é de 1940, alterando 
o conceito de “crime contra os costumes para crimes 
contra a liberdade e o desenvolvimento sexual”.

Dessa forma, o legislador trouxe para o Código 
uma visão mais moderna: o do direito a um desen-
volvimento sexual saudável para todos os meninos e 
meninas, com proteção e sem violência.

Em outra iniciativa, o Congresso Nacional inves-
tigou, entre 2003 e 2004, por meio de uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), as redes de 
exploração sexual de meninas e meninos.

Ao final, a CPMI pediu o indiciamento de mais de 
200 pessoas, propôs melhoramento de políticas públi-
cas e sugeriu mudanças em leis. Aliás, vale lembrar 
que 4 (quatro) dos 5 (cinco) projetos apresentados 
pela CPMI viraram leis, dando enorme significância 
ao processo de punição dos envolvidos nessas redes 
criminosas.

A Câmara dos Deputados também aprovou uma 
lei (Projeto de Lei do Senado n° 234, de 2009, de au-
toria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
conhecida como CPMI da Pedofilia), muito relevante 
a esse respeito. Essa lei determina a contagem da 
prescrição dos crimes sexuais contra essa parte da 
população quando a vítima completar 18 anos. Na lei 
anterior, o prazo começava a contar a partir do crime.

Todas as aprovações, mudanças e sugestões 
citadas se configuram em importantes passos que fo-
ram dados pelo Parlamento brasileiro em direção ao 

enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes em nosso País.

Desta feita, reafirmando aqui a responsabilidade 
de toda a sociedade brasileira em garantir os direitos 
de todas as suas crianças e adolescentes.

Não obstante as inovações em leis, as medidas 
implantadas pelo Governo Federal e executadas pelos 
governos estaduais e municipais, as reações da opi-
nião pública e a mobilização dos movimentos sociais, 
o crime persiste. Mas o alento é que a sociedade se 
mantém atenta, organizada e mobilizada.

No período de 11 a 14 de julho deste ano, será 
realizada, aqui em Brasília, a 9a Conferência Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo 
central dessa conferência é dar continuidade à mobili-
zação de grupos que constituem o sistema de garantia 
de direitos para a implementação e monitoramento da 
Política Nacional e do Plano Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

A previsão, Srs. Senadores, é de que mais de três 
mil pessoas participem dessa conferência e, entre elas, 
deverão estar, obviamente, crianças e adolescentes.

Minha expectativa é a de que a política e o plano 
sejam efetivados, uma vez que sua discussão já pas-
sou por consulta pública, por meio das conferências 
estaduais e municipais, que vêm se realizando pelo 
País afora.

Com essa mobilização, a Conferência Nacional 
está sendo construída sob cinco (5) eixos estratégicos.

São eles:
1) Promoção dos Direitos das Crianças e Ado-

lescentes;
2) Proteção e Direito de Defesa;
3) Protagonismo e Participação das Crianças e 

dos Adolescentes;
4) Controle Social da Efetivação dos Direitos;
5) Gestão da Política Nacional dos Direitos Hu-

manos das Crianças e Adolescentes.
Em Roraima, sob o tema “Mobilizando, Imple-

mentando e Monitorando a Política Pública e o Plano 
Decenal da Criança e do Adolescente”, a VII Conferên-VII Conferên-Conferên-
cia Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
valorizou esses cinco eixos da Conferência Nacional.

Da programação estadual, iniciada na segunda-
-feira, constam a pichação em carros da mensagem 
‘Disque 100’, um simpósio...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –...
de Psicologia Social, realizado em parceria com a Uni-
versidade Federal de Roraima.

Eu gostaria de destacar aqui, Senadora Marta 
Suplicy, nossa Presidenta, e valorizar o trabalho que 
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uma grande mulher, lá no nosso Estado de Roraima, 
Socorro Santos, realiza em prol das nossas crianças 
e adolescentes. É um trabalho bem articulado com os 
Poderes Legislativo e Executivo em prol da defesa des-
sas crianças, em prol da defesa desses adolescentes, 
que estão vitimizados por essa prática cruel, que é a 
exploração sexual das nossas crianças e adolescentes.

Então, eu gostaria aqui de registrar o nosso re-
conhecimento pelo trabalho dessa grande roraimen-
se, dessa grande brasileira, em prol das crianças do 
nosso País.

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

SP) – Obrigada, Senadora Angela.
Estamos todas juntas e juntos nessa luta, como 

V. Exª tão bem colocou nesse discurso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Presidenta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não. Um momentinho.
Pela Liderança...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

...Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me 
inscrever, Presidenta, para falar pós-Ordem do Dia, 
pela Liderança da Minoria ou pela Liderança do PSDB. 
Vou trazer a competência.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 
peço para a senhora me informar: após a Ordem do 
Dia, serei o primeiro Líder a falar?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não; o primeiro Líder é o Senador Alfredo Nas-
cimento, que sobe agora à tribuna. O senhor seria... 
Nós temos três...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pós-
-Ordem do Dia?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não; pós-Ordem do Dia não há nenhum. V. Exª 
será o primeiro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
pergunta era essa. Serei o primeiro, então.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a educação é 
um dos mais importantes gargalos e também a grande 
solução para o Brasil. São do conhecimento de todos 
nós os enormes desafios desse setor, que contem-
plam desde a necessidade de ampliar e democratizar 
o acesso à educação, em todos os seus níveis, até a 
premência de melhorar a qualidade do ensino. Também 
é do conhecimento de todos a demanda histórica por 
políticas públicas efetivas e eficazes de valorização e 
capacitaçao do professor, com a oferta de melhores 
salários e condições para a sua reciclagem sistemática. 

Esses são desafios que unem todas as instân-
cias governamentais e provocam também o Congresso 
Nacional, exigindo de nós não apenas o acompanha-
mento e fiscalização das ações no setor, como tam-
bém a busca por soluções e mecanismos que tornem 
possível o enfrentamento da enorme dívida do Brasil 
com a educação.

Diante de tais desafios, Srª Presidenta, não é 
possível aceitar nenhuma tática que minimize os pro-
blemas, criando uma percepção falsa de avanços ou 
até mesmo acentuando defasagens. O desempenho 
do Brasil e de cada Estado, na educação, deve ser co-
nhecido na sua face mais real, para que os desafios 
possam ser enfrentados e os avanços fortalecidos.

Chamo atenção para isso, unindo minha voz à de 
professores da rede estadual de ensino do Amazonas, 
meu Estado, que denunciaram, dias atrás, pela impren-
sa do Amazonas, estarem sendo forçados pela Secre-
taria de Educação a oferecer uma segunda chance a 
alunos reprovados por baixo desempenho escolar nos 
ensinos médio e fundamental. Os professores denun-
ciaram a manobra em que alunos reprovados ou com 
notas muito baixas e faltosos têm sido submetidos a 
provas extras e aprovados, para evitar uma redução 
nos índices de aprovação da rede escolar do Estado.

O acinte é tamanho que o pagamento de bo-
nificações aos professores tem sido atrelado ao de-
sempenho de suas turmas. Muitos temem perder as 
parcelas de décimo-quarto e décimo-quinto salários, 
oferecidos como reconhecimento por seu desempenho 
em sala de aula.

A Secretaria Estadual de Educação limitou-se a 
desmentir a denúncia, mas isso não basta.

Srª presidente, esse atalho não levará a educa-
ção do amazonas a lugar nenhum. Hoje mesmo, toma-
mos conhecimento de que o brasil registrou, no ano 
passado, a maior taxa de reprovação no ensino médio 
registrada desde 1999. No ano passado, pouco mais 
de 13% dos estudantes matriculados no ensino médio 
repetiram a série que cursaram em 2010.
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Segundo o levantamento divulgado ontem pelo 
Ministério da Educação, o Amazonas é um dos cinco 
Estados brasileiros em que foram registrados os me-
nores índices de repetência no ensino médio – apenas 
6% dos alunos. Eu me pergunto: esse indicador regis-
tra avanços decorrentes de uma política educacional 
acertada ou é fruto da maquiagem denunciada pelos 
professores?

O Governo do Estado deve uma satisfação à 
população do Amazonas. Uma explicação que afaste 
as dúvidas quanto à qualidade do ensino público e à 
lisura no processo de aprovação de nossos alunos.

O alerta desses professores não pode ser me-
nosprezado nem ignorado, pois o enfrentamento deste 
problema define o futuro de nossos jovens e crianças e 
indica qual Amazonas seremos nas gerações futuras.

Por isso, estou encaminhaod ofício ao Ministério 
da Educação pedindo uma averiguação dessas denún-
cias e o esclarecimento desse tema tão importante 
para os nossos jovens no Amazonas.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigada, Senador Alfredo Nascimen-
to. Realmente, essa questão que V. Exª descortina é 
bastante séria.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência designa o Deputado Leonar-
do Picciani (PMDB/RJ), como membro suplente, em 
substituição ao Deputado Edio Lopes (PMDB/RR), 
para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inqué-
rito destinada a “investigar práticas criminosas do Sr. 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como 
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações 
‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos ter-
mos que especifica”, conforme Ofício nº 518, de 16 
de maio de 2012, da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

 
OF/GAB/I/Nº 518

Brasília, 16 de maio de 2012.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Leonardo Picciani passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
destinada a investigar práticas criminosas do senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como 
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações 
“Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal, em subs-
tituição ao Deputado Edio Lopes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB. 

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Va-
ladares, como orador inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
hoje, pela manhã, estivemos no Palácio do Planalto, 
onde participamos de uma solenidade que tem um va-
lor histórico extraordinário. Lá estavam presentes não 
só a Presidenta Dilma Rousseff como os ex-Presiden-
tes da República Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando 
Henrique Cardoso, José Sarney, Fernando Collor de 
Mello e também a nossa Vice-Presidente do Senado, 
Senadora Marta Suplicy.

Numa solenidade carregada de emoção, a Pre-
sidenta Dilma instalou a Comissão Nacional da Verda-
de, criada pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 
2011, que terá o prazo de dois anos para, a partir da 
sua instalação, apurar violações dos direitos humanos 
ocorridas no período de entre 1946 e 1988.

A Comissão da Verdade, como bem acentuou a 
Presidenta Dilma, não será pautada pelo revanchismo 
nem pelo ódio.

Ao iniciar seu pronunciamento, Sua Excelência 
citou o Deputado Ulysses Guimarães, dizendo que, 
se ele vivesse, ocuparia um lugar na solenidade, um 
lugar de destaque.

O Senhor Diretas, disse ela, afirmou certa feita 
que: “A verdade não desaparece quando é eliminada a 
opinião dos que divergem. Nas sombras somos todos 
privados da verdade. Mas não é justo que continuemos 
apartados dela durante o dia”.

Disse, ainda, a Presidenta:
O Brasil merece a verdade. As novas 

gerações merecem a verdade e, sobretudo, 
merecem a verdade factual aqueles que per-
deram amigos e parentes e que continuam 
sofrendo, como se eles morressem de novo e 
sempre a cada dia.

É como se disséssemos que, se existem 
filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, 
se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca 
mesmo, pode existir uma história sem voz. E 
quem dá voz à história são os homens e mu-
lheres livres, que não têm medo de escrevê-la.

Segundo a Presidenta Dilma:

Ao instalar a Comissão da Verdade, não 
nos move revanchismo, ódio ou desejo de re-
escrever a história de uma forma diferente do 
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que aconteceu, mas nos move a necessidade 
imperiosa de conhecê-la em sua plenitude, sem 
ocultamentos, sem camuflagens, sem vetos e 
sem proibições.

Disse ela ainda:

Ao convidar os sete brasileiros, que aqui 
estão e que integrarão a Comissão da Verdade, 
não fui movida por critérios pessoais ou por 
avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plu-
ral de cidadãos e de cidadãs de reconhecida 
competência, sensatos e ponderados, preo-
cupados com a justiça e o equilíbrio e, acima 
de tudo, capazes de entender a dimensão do 
trabalho que vão realizar.

Quem são esses homens e mulheres escolhidos 
pela Presidenta para integrar a Comissão da Verdade? 
Cláudio Fonteles, Mestre em Direito pela Universidade 
de Brasília, foi Procurador-Geral da Republica; Gilson 
Dipp, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é Ministro 
do STJ e também do TSE desde 2011, atuou como 
Corregedor Nacional de Justiça; José Carlos Dias, 
graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, 
foi Ministro da Justiça do Governo de Fernando Hen-
rique Cardoso; João Paulo Cavalcanti Filho, graduado 
em Direito, atua como advogado, escritor e consultor, 
foi presidente do Cade, Ministro interino da Justiça e 
Secretário-Geral do Ministério da Justiça; Maria Rita 
Kehl, Doutora em Psicanálise, atua como psicanalista, 
foi editora do jornal Movimento, um dos mais impor-
tantes nomes do jornalismo alternativo durante o regi-
me militar; Paulo Sérgio Pinheiro, Relator da Infância 
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 
membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de 
Comunicação; Rosa Maria Cardoso da Cunha, Dou-
tora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de 
Pesquisa do Rio de Janeiro, foi membro do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária e Subse-
cretária de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Estes, 
os integrantes da Comissão da Verdade.

Durante o pronunciamento de José Carlos Dias, 
que representou a comissão, nós anotamos uma de 
suas frases.

Se bem conduzidos, os trabalhos repre-
sentarão uma institucionalizada memória co-
letiva. Haveremos de encontrar um caminho 
próprio para oferecer à Nação. Ela se dá bem 
tarde perto da data em que os fatos ocorreram, 
mas acontece depois de três presidentes que 
sofreram os abusos daquela época.

Disse ele ainda em tom eloquente que: “Jovens 
daquela época viveram o sonho da contestação, o 
que não justifica os atos de violência praticados por 
agentes do Estado”.

Por fim, ele disse: “Podem confiar, presidentes e 
nação brasileira, honraremos o pedido. Não somos os 
donos da verdade, mas nos comprometemos a dar ao 
nosso trabalho o Esforço Nunca Mais”.

Ainda quero destacar algumas frases que con-
sidero que realçaram aquela solenidade ditas pela 
Presidente Dilma durante a instalação da Comissão 
da Verdade.

Este ato é a celebração da transparência, 
da verdade, de uma Nação que vem trilhando 
os caminhos da democracia, mas que ainda 
tem um encontro marcado consigo mesma. 
A sombra e a mentira [assim se expressou a 
Presidente] não são capazes de promover a 
concórdia; o Brasil merece a verdade; as novas 
gerações merecem a verdade e, sobretudo, 
merecem a verdade factual.

Ainda acrescentou que “a força pode esconder a 
verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremen-
te, mas o tempo acaba por trazê-la à luz. Hoje esse 
tempo chegou”.

Encerrou então o seu discurso a Presidente Dil-
ma Rousseff.

Então eu queria destacar, em nome do Partido 
Socialista Brasileiro, a importância dessa reunião, a 
importância dessa solenidade que marca, sem dú-
vida alguma, um dos atos mais belos praticados por 
uma Presidente da República durante a democracia 
que vivemos.

V. Exª deseja um aparte, Senador Suplicy?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Antonio Carlos Valadares, V. Exª traz aqui a como-
ção que todos vivemos hoje, pois ficamos comovidos 
com o maravilhoso ato de instalação da Comissão da 
Verdade. Minha solidariedade. Eu também falarei a 
respeito. Meus cumprimentos a V. Exª como um dos 
Líderes do Partido Socialista Brasileiro abraçando 
essa jornada.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

Quero dizer, Srª Presidenta, que os políticos 
brasileiros, tendo à frente a Presidenta Dilma e o ex-
-Presidente Lula, sentem-se comprometidos com essa 
nova fase por que está passando o Brasil, de transpa-
rência, de democracia aberta e perene, não só para 
nós, mas para as futuras gerações.

Agradeço a V. Exª.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Quero parabenizá-lo, Senador Valadares. O meu 
comentário é que nós vivemos um momento histórico 
e o vosso discurso muito bem salientou e colocou, nas 
palavras da própria Presidente, o privilégio que tivemos 
todos que estivemos presentes nessa situação tão es-
pecial da história do Brasil. Foi muito emocionante, e 
V. Exª conseguiu transmitir muito bem.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, todos nós estamos comovidos 
com o ato tão significativo e histórico, conforme V. Exª, 
Presidenta Marta Suplicy, acaba de ressaltar, pois lá no 
Palácio do Planalto, na presença dos ex-Presidentes 
José Sarney, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva 
e Fernando Henrique Cardoso, que tanto contribuíram, 
a Presidenta Dilma Rousseff soube assinalar como 
cada um dos quatro contribuiu para que nós chegás-
semos hoje a este momento.

“A verdade é filha do tempo, não da autoridade”. 
A Presidenta Dilma lembrara essa frase de Galileu, 
um dos cientistas que, na história, deram exemplo do 
quão importante é se buscar a verdade para alcançar 
a justiça. Ela ali assinalou que: “Não se pode mais es-
conder a verdade. A tirania pode até impedi-la de cir-
cular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo 
acaba por trazer a luz.”

Hoje, esse tempo chegou, conforme o caro Se-
nador Antonio Carlos Valadares aqui ressaltou. 

São tantos os momentos belos da fala da Presi-
denta Dilma Rousseff que cabe aqui assinalar, mais 
uma vez, o que disse Ulysses Guimarães, o Sr. Diretas, 
que poderia estar presente e estava lá presente em es-
pírito: “A verdade não desaparece quando é eliminada 
a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria 
esse nome se morresse quando censurada”.

Em verdade, Dilma Rousseff assinalou o que 
é uma aspiração de todos aqueles que lutaram pela 
democracia. Foi tão importante que estivesse aquele 
salão do Palácio do Planalto cheio de pessoas, muitas 
das quais lutaram pela democracia ou tiveram os seus 
parentes vitimados pela forma com que se procurou 
impedir que a verdade aflorasse. 

É tão importante que a Comissão da Verdade te-
nha tido a designação pela Presidenta Dilma de sete 
pessoas, homens e mulheres, que se tornaram respei-
táveis ao longo de suas vidas, como Cláudio Fonteles, 
Gilson Langaro Dipp, José Carlos Dias, José Paulo Ca-
valcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro 
e Rosa Maria Cardoso da Cunha, porque todas essas 

pessoas se comprometeram e assinalaram as suas vi-
das por momentos de grande dedicação à instituição 
da democracia e ao respeito aos direitos humanos. 

Foi tão importante a palavra de José Carlos Dias, 
em nome dos sete membros da Comissão da Verdade, 
quando ele assumiu o compromisso dizendo: 

Haveremos de encontrar um caminho 
próprio para oferecer aos nossos governan-
tes e à Nação.

É fato que a Comissão da Verdade em 
nosso País se instala depois de muitos anos 
em que a violência foi perpetrada e podem 
confiar, Presidentes e Nação que represento, 
que haveremos de dar respostas às expecta-
tivas e esperanças em nós depositadas. Não 
somos donos da verdade, mas seremos seus 
perseguidores obstinados.

Quero assinalar, Srª Presidenta, estão aqui pre-
sentes a Srª Maria Tereza Rodrigues, que teve a opor-
tunidade de entregar, inclusive relembrando o gesto 
sempre de Carlito Maia, seu marido, flores à Presi-
dente Dilma, depois de um ato de tamanha beleza, 
bem como do Dr. Rui Belfort Dias, pois teremos uma 
audiência com o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
para dar o nosso testemunho a respeito do nosso ami-
go querido Henfil.

Quero assinalar que lá, no Palácio do Planalto, 
agradeci a atenção do Ministro Carlos Ayres Britto por 
ter recebido ontem a Srª Eliana März, a mãe que está 
em busca de retornar ao convívio de sua filha, Elena 
März, hoje na Alemanha. Felizmente, a Ministra Eliana 
Calmon, Corregedora do Conselho Nacional de Justi-
ça, vai recebê-la às 4 horas da tarde.

Muito obrigado, Srª Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy. Quero dizer 
que a presença da Srª Tereza Rodrigues muito nos ale-
gra. Seja muito bem-vinda. E também a lembrança de 
seu marido, Carlito Maia, nos é sempre muito querida.

Espero muito sucesso com a tarefa que V. Sª e o 
Senador Suplicy irão ter junto à Justiça frente à viúva 
do nosso querido companheiro Henfil.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Recurso nº 10, de 2012, interposto no prazo regi-
mental, no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei nº 156, de 2011, do Senador Alvaro 
Dias, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, para disciplinar a realização de eleições primárias 
para escolha do candidato à Presidente da República.

É o seguinte o Recurso:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, c, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, solicito a 

transcrição, na íntegra, do discurso da Presidenta Dil-
ma Rousseff e de José Carlos Dias na cerimônia de 
hoje, por favor.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Se-
nador Suplicy.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
TV Senado, Rádio Senado, senhoras e senhores, o 
aumento do dólar, em decorrência da instabilidade na 
Europa, pode servir como alívio para a indústria bra-
sileira, porque facilita a competitividade dos nossos 
produtos no mercado mundial.

Mas é inadiável uma discussão ampla e profunda 
sobre o forte processo de desindustrialização sofrido 
pelo Brasil ao longo dos últimos anos.

A dinamização da economia nacional, com a 
participação de outros setores na composição do PIB, 
em detrimento da indústria, é um fator presumível em 
economias emergentes como a do Brasil.

A renda cresce, a demanda por serviços aumen-
ta, e há um redesenhar na composição do PIB. Mas 
isso não pode, em hipótese alguma, servir de pretexto 
para não percebermos e combatermos o processo de 
desindustrialização vivido pelo Brasil.

Se não traçarmos uma política efetiva em favor 
da indústria nacional, corremos o risco de ver perdido 
o património erguido ao longo de décadas.

Os números são alarmantes, Srªs e Srs. Senado-
res. De acordo com reportagem publicada na revista 
IstoÉ Dinheiro, ao longo das últimas décadas, o setor 
viu a participação no PIB diminuir de quase 30%, em 
meados dos anos oitenta, para 14,6% em 2011. Trata-
-se do menor nível de participação da indústria no PIB 
desde o início do processo de industrialização do Brasil 
a partir de 1956, no governo JK.

O PIB cresceu pouco em 2011, apenas 2,7%, mas 
o consumo das famílias aumentou 40%. A produção 
industrial, ao contrário, ficou em míseros 0,3%, o que 
é estarrecedor e merece uma reflexão das autorida-
des de Governo.

Esse processo de desindustrialização não se 
reverte com medidas paliativas e pontuais, como tem 
feito o governo da Presidente Dilma.

O problema é estrutural e demanda uma política 
pública agressiva e contundente em favor do fortaleci-
mento da indústria nacional.

Mas isso não pode significar, em hipótese alguma, 
um viés protecionista. Muito pelo contrário, preservar 
a indústria nacional precisa ser sinónimo de competi-
tividade, de reengenharia na forma de atuar e agir no 
mercado interno e externo. Preservar a indústria na-
cional significa falar em qualidade de produtos, para 
fazer frente a esta onda de importados.

O que quero ressaltar aqui, Sr.ª Presidente, é a 
ineficácia de medidas paliativas, como a redução de 
IPI para geladeiras e máquinas de lavar roupa, finan-
ciamentos com juros subsidiados e mesmo compen-
sação de créditos tributários. Essas medidas apenas 
ajudam o Governo a dar satisfação à sociedade, mas 
não atacam o problema estrutural que envolve a pro-
dução industrial brasileira.

A verdade é que o Brasil importa cada vez mais 
produtos industrializados, em detrimento de uma in-
dústria nacional frágil.

Na balança comercial, o excelente desempenho 
do preço das commodities escondeu, nos últimos anos, 
uma conta de importações que crescia num ritmo muito 
maior que a das exportações. As commodities garan-
tiram saldos comerciais sempre muito favoráveis. Mas 
os efeitos do aumento das importações na balança 
comercial já começam a ser sentidos, com a queda 
dos preços das commodities.

No primeiro quadrimestre de 2012, as importa-
ções aumentaram 4,8%, e as exportações subiram 2%. 
Como consequência, o superavit caiu para 33, 7% em 
relação ao mesmo período de ano passado.

O que fazer diante desse quadro?
Em primeiro lugar, num contexto de ampla glo-

balização e comércio mundial, não devemos nos sen-
tir tentados a fechar os portos, como parece querer a 
vizinha Argentina. Isso seria tapar o sol com a peneira 
e, no longo prazo, nãoconteria o processode desin-
dustrialização.

O exemplo que precisamos buscar é outro e pas-
sa, necessariamente, pelo investimento em qualidade 
e tecnologia.

O Governo precisa definir, para ontem, uma po-
lítica agressiva de inovação tecnológica em parceria 
com a indústria.

Os industriais brasileiros, por sua vez, devem 
reacender a esperança.

A indústria brasileira tem condições de oferecer 
produtos feitos aqui, com mão de obra nacional e quali-
dade bem superior à dos que vêm, sobretudo, da China.

Vale notar que a Alemanha é um país que não 
tem custos baixos, como a China, e, mesmo assim, 
conseguiu manter a base industrial. A indústria, na 
terra de Goethe, representa 28% do PIB e cresceu 
7% em 2011. Mas o segredo está nos investimentos 
em pesquisas e tecnologia, que significaram 2,82% 
do PIB, reunidos os montantes do Governo e da pró-
pria indústria.

Se o Governo brasileiro não mudar o discurso e 
buscar com os setores da indústria brasileira e dese-
nhar uma política agressiva e centrada em desenvol-
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vimento tecnológico, correremos o risco de voltar a ser 
uma república das bananas.

Segundo o relatório do Ipea, as commodities 
representaram 46% do total das exportações brasi-
leiras entre abril de 2010 e abril de 2011, contra 22% 
em 2000. Adicionando os produtos semifaturados, o 
percentual passa para 60%.

A exportação de minérios, principalmente minério 
de ferro em estado bruto pela Vale, representou mais de 
50% do total das commodities, e o seu principal destino 
foram os países da Ásia – quase 30% para a China.

Esse processo intensificou-se a partir de 2006, 
coincidindo com a migração de enormes volumes 
de capitais especulativos do setor imobiliário para o 
mercado de commodities, quando o país passou a se 
concentrar na exportação de produtos e a importar 
mercadorias com média e alta intensidade tecnológica.

O superávit comercial de US$5 bilhões que o 
Brasil teve com a China, em 2010, explica-se pelo au-
mento do preço das commodities, já que houve uma 
queda no volume das exportações devido à diminui-
ção da demanda ocasionada pela crise capitalista nos 
países centrais.

O petróleo, por sua vez, deverá tornar-se, nos 
próximos anos, um dos principais produtos de expor-
tação brasileira, com o aumento das reservas acima 
dos 50 bilhões de barris após a entrada em produção 
do pré-sal.

Mas a exportação de produtos manufaturados, 
senhoras e senhores, despenca. Está em queda livre. 
O Governo e a indústria precisam reagir!

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Eu vou dar um informe aqui, que considero bas-

tante grave.
Acabou de ocorrer, em São Paulo, uma colisão 

entre trens do metrô de São Paulo, deixando mais de 
30 feridos. A suspeita é de falha no sistema de automa-
ção das composições. Um acidente muito grande, que 
aconteceu na zona leste da capital paulista. Sessenta 
e oito homens bombeiros e 23 veículos estão atuando 
no local; vítimas imobilizadas e colocadas em maca. 

Os jornais têm pautado, Senadores, a questão 
do transporte no Brasil, em que parte está em greve, 
como temos acompanhado pelo noticiário. Na cidade 
de São Paulo, a situação é muito, muito difícil.

Com a palavra o Senador Ferraço, para uma co-
municação inadiável.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Só para me inscre-
ver como Líder do PSB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – V. Exª será a primeira, depois do Senador Paulo 
Davim, que falará logo em seguida. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Marta 
Suplicy, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros 
que nos acompanham pela TV Senado, Senadora Va-
nessa Grazziotin, este 16 de maio de 2012 é um dia 
com duas notícias, com duas iniciativas da maior re-
levância, da maior importância para o nosso País. O 
Senador Antonio Carlos Valadares quase que, quase 
não, fez aqui um discurso épico, dando a dimensão da 
importância da Comissão da Verdade constituída pela 
Presidente Dilma Roussef. Assim também se pronun-
ciou o eminente Senador Eduardo Suplicy. 

Mas, ao lado dessa impotantíssima iniciativa que 
resgata a nossa história, hoje também, Senador Pedro 
Taques, entra em vigor a Lei de Acesso à Informação 
Pública. Outra iniciativa que votamos nesta Casa e 
que agora precisa ser implementada nos três níveis 
da Federação. 

Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Infor-
mação Pública no Brasil, nós começamos, na prática, a 
trocar, a substituir a cultura do segredo pela cultura da 
plena transparência no exercício da atividade pública. 

Uma vez incrementada, a nova Lei promete e 
terá que revolucionar velhos hábitos, dinamizar a de-
mocracia participativa e devolver o Estado a quem ele 
de fato pertence: ao cidadão, ao contribuinte. Porque é 
o cidadão, é o povo o verdadeiro titular do poder numa 
democracia, mesmo que esse poder seja exercido por 
meio de representantes devidamente eleitos pelo voto 
direto e secreto.

O interesse público, Srªs e Srs. Senadores, é o 
maior fator de legitimação de um governo, o objetivo 
primeiro do poder constituído e de qualquer processo 
decisório num ambiente democrático. E não existe a 
menor chance de assegurar a prevalência do interes-
se público sem a completa transparência da informa-
ção pública.

Somente um cidadão bem informado pode parti-
cipar ativamente do cenário político de seu país, exer-
cendo papel fundamental de fiscalização e correção 
das atividades públicas, através do controle social.

Não devemos esquecer, Senadora Marta Suplicy, 
também que a falta de acesso à informação cria condi-
ções propícias a um ambiente de corrupção e favorece 
a insegurança jurídica, afetando investidores e inibindo 
o desenvolvimento nacional.
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Mais: sem acesso à sua história, um país não tem 
parâmetros para construir o seu futuro e se arrisca a 
incorrer nos mesmos erros do passado.

São motivos de sobra, Srª Presidente, para ali-
mentarmos uma grande expectativa, uma grande con-
fiança no novo cenário gerado a partir da Lei de Acesso 
à Informação Pública.

É evidente que não podemos ser ingênuos a 
ponto de acreditar que toda uma tradição de sigilo e 
de burocracia vai mudar de uma hora para outra, por 
força de lei.

Sabemos bem que esse é um processo lento, 
gradual. Um processo que implica em mudança cultu-
ral por parte de quem exerce função pública e também 
por parte do cidadão que terá um instrumento, terá 
uma ferramenta, para que através do seu interesse ele 
possa acessar a informação que desejar no ambiente 
do poder público. 

Mais lento ainda pelo fato de termos aprovado 
uma lei ambiciosa, apontada como uma das mais 
abrangentes do mundo nessa área. E já são 90 países 
com uma legislação de acesso à informação pública; 
na América Latina, essa abertura só não existe em 
Cuba e em Costa Rica.

Somos uma nação continental, com uma máqui-
na estatal complexa. A lei que entra em vigor nesta 
quarta-feira abarca as esferas do Legislativo, do nosso 
Judiciário e do Executivo. Abrange autarquias, estatais, 
bancos públicos, empresas de economia mista, entida-
des que recebem repasses governamentais.

Não chegam a surpreender, portanto, as notícias 
divulgadas, de forma insistente, nos últimos dias, de que 
o Estado não está devidamente preparado para aten-
der de forma clara e pontual às demandas do cidadão. 

Problemas operacionais, dúvidas de todo tipo, 
insuficiência de pessoal qualificado, resistência de al-
guns setores temerosos quanto à divulgação de infor-
mações estratégicas, tudo isso faz parte desse novo e 
próspero ambiente que nós estamos inaugurando na 
rotina democrática do nosso País.

Mas, com todos esses desafios, eu quero aqui 
manifestar o meu otimismo e a minha segurança de 
que esse passo, a Lei de Acesso à Informação Públi-
ca, ao lado da Comissão da Verdade, instituída hoje 
pela Presidente Dilma, são duas novas e importantes 
iniciativas que passam a compor o nosso cenário e o 
nosso exercício democrático.

Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Ferraço.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, como 

orador inscrito. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Bra-
sil se prepara para sediar a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Esse 
evento ocorrerá entre os dias 13 e 22 de junho, na ci-
dade do Rio de Janeiro. O evento é conhecido como 
Rio+20, numa alusão a semelhante evento, o Eco 92, 
que ocorreu também naquela cidade, 20 anos atrás. 

Naquela época, universalizou-se o conceito de 
desenvolvimento sustentável, estabelecendo-se uma 
agenda global de preservação do meio ambiente, aliada 
à indústria, à economia e ao social, dando responsabi-
lização, sobretudo, aos principais países poluentes e 
trazendo à tona, de maneira definitiva, a necessidade 
premente de se pensar o meio ambiente como algo que 
faz parte do dia-a-dia de todo e qualquer ser vivente 
deste planeta, estando ele na cidade ou no campo, no 
clima temperado ou no clima frio; nas paradisíacas ilhas 
do Caribe ou nas terras frias da Sibéria. 

O Brasil sedia esse evento não por acaso. Nosso 
País possui aproximadamente 12% da água potável 
de todo o mundo; em nossas terras, corre pujante o 
rio Amazonas, o maior rio em extensão e volume do 
Planeta; possuímos também uma costa gigantesca; 
temos avançado na busca por matrizes energéticas 
renováveis e limpas; e, como se não bastasse, Sr. 
Presidente, somos o País com a maior variedade de 
animais, plantas e ecossistemas do mundo, a nossa 
conhecida e rica biodiversidade; só para citar algumas 
situações que não só nos colocam como nos impõem 
um patamar de liderança e de grande responsabilida-
de na área ambiental, já que tais circunstâncias nos 
elevam à condição de “celeiro” do mundo.

A Rio+20 deverá reunir representantes de 193 
estados-membros das Nações Unidas, os quais deve-
rão debater as mudanças climáticas, desmatamento e 
proteção das florestas e dos oceanos. Outros temas 
também deverão entrar na agenda de discussões, 
tais como: economia verde, erradicação da pobreza, 
igualdade de gênero, direitos dos povos indígenas, 
entre outros que constam no documento propositivo, 
denominado Zero Draft (cuja tradução seria “esboço 
zero”). Os Estados brasileiros já foram convocados 
para participar da Rio+20, expondo e falando sobre o 
que estão fazendo ou prospectando na área ambiental.

Os principais críticos da Rio+20 atentam para o 
fato de que haja um certo “desvirtuamento” da princi-
pal agenda, uma vez que, nesses 20 anos em que se 
difunde o desenvolvimento sustentável, os principais 
países poluidores pouco tenham feito pela preserva-
ção do meio ambiente ou, no mínimo, diminuído seu 
potencial poluidor. Daí a crítica para o “esboço zero”, 



19146 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2012

já que este deixaria de lado os princípios e obrigações 
anteriormente discutidos na ECO 92.

Não vejo mal algum na inclusão de outros temas 
tão importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 
da população. Entretanto, na condição de Parlamentar 
verde, acredito ser fundamental que o Brasil se coloque 
e se mantenha como um bom modelo para o mundo 
e que não venha a cair na vala comum das “genera-
lidades”. É inadmissível, por exemplo, que aceitemos 
retrocessos na Legislação Ambiental; que não seja feita 
uma equação equilibrada entre preservação ambiental 
e crescimento econômico, se configurando o desen-
volvimento verdadeiramente sustentável.

A imensa maioria da população brasileira – assim 
como a mundial – não pode dividir os prejuízos, en-
quanto poucos concentram lucros. Precisamos entender 
que a sustentabilidade, a preservação ambiental, seja 
do solo, da água ou das espécies, o equilíbrio entre 
as culturas, dentre muitos outros temas, não podem 
mais ser vistos como uma filosofia de vida ou de visão 
inalcançável de mundo. E sim como uma questão de 
sobrevivência da humanidade e das outras espécies 
do Planeta.

Entendemos, Sr. Presidente, que a Rio+20 deverá 
consolidar essa visão de economia sustentável para o 
Brasil e para o terceiro mundo, da mesma forma que 
deverá mostrar ao mundo a potencia ambiental que so-
mos. Daí a importância das nossas políticas voltadas 
à preservação do meio ambiente, daí a importância 
de o Brasil ocupar, sem subterfúgios, sem tergiversar, 
ocupar o lugar reservado para este País no cenário 
internacional no tocante à política ambiental.

Sr. Presidente, sem sair do tema de meio ambien-
te, gostaria de fazer aqui uma denúncia. Todos sabemos 
que o Nordeste brasileiro atravessa a sua mais grave 
seca dos últimos 40 anos, onde há uma perspectiva 
de perda da metade do rebanho, onde há uma perda 
já consolidada da sua produção agrícola, mas infeliz-
mente, há pessoas que buscam auferir dividendos em 
cima de uma miséria como a seca no Nordeste.

Interessante é que os produtores, os pequenos 
e médios pecuaristas que buscam adquirir ração para 
manter ou preservar minimamente o seu rebanho, es-
tão sendo extorquidos pelo comércio.

Recebi hoje uma ligação de um pecuarista, um 
pequeno pecuarista da cidade do Rio Grande do Nor-
te. E ele dizia, indignado, o desrespeito e a extorsão 
de que estão sendo vítimas.

Para se ter uma ideia, lá no comércio, antes da 
seca, a saca da torta de algodão, a saca de 50 Kg, era 
comercializada a R$32. Agora, na vigência da seca, 
esse valor passou para R$65. O interessante é que a 
torta de algodão não vem do Nordeste, vem do Cen-

tro-Oeste. Portanto, não se justifica a elevação desse 
preço. A soja, uma saca de 50kg, antes da seca, o seu 
valor era R$42; agora, na vigência da seca, passou para 
R$60. E, da mesma forma, não tem justificativa, por-
que a soja é adquirida de outras regiões que não estão 
passando pelo problema da seca. A saca de milho, que 
antes era R$30, hoje está sendo comercializada, lá no 
Estado, por R$47. É um flagrante desrespeito ao direi-
to do consumidor. O farelo de trigo, cuja saca custava 
R$17, antes da seca, agora está sendo comercializada 
a R$35. Mais do que dobrou. Isso é um absurdo! Isso 
é um abuso! Isso é um desrespeito! São comercian-
tes inescrupulosos querendo tirar partido da miséria, 
numa catástrofe que está acontecendo no Nordeste.

Portanto, faço aqui essa denúncia, da tribuna 
do Senado, para que o Ministério da Agricultura tome 
as providências; para que o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, da mesma forma, tome providências...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para 
concluir, Sr. Presidente.

E também a defesa do consumidor do Estado do 
Rio Grande do Norte veja o absurdo que está sendo 
cometido; a agressão e o desrespeito que estão sendo 
cometidos contra os pequenos e médios produtores 
rurais do Rio Grande do Norte.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, 
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Roberto Requião.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Requião, V. Exª me permite falar pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Pela ordem, Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dificilmente 
uso a palavra pela ordem, mas, como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, recebi um comunicado, 
minutos atrás, do jornalista Marcelo Netto – que, junto 
com Rogério Medeiros, escreveu o livro Memórias de 
uma Guerra Suja – sobre o delegado do Dops Cláudio 
Guerra, que faz as denúncias no livro, enfim, relata os 
fatos dos crimes cometidos. E eu estou lendo o livro. 
O livro, de fato, é um filme de terror.

Eles me comunicaram que ele sofreu um atenta-
do nesta madrugada, exatamente às 4h30 da manhã. 
Aqui, eles relatam como se deu o fato. E, em resumo, 
Sr. Presidente, aproveito este momento, porque havia 
eu convocado tanto o delegado do Dops Cláudio Guer-
ra como os autores do livro...
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Senadora Vanessa, se me permitir, para concluir... 
Para ver qual o encaminhamento que eu faço aqui com 
o meu Presidente. (Pausa.)

Senador Requião, só para concluir.
Como eu os havia convocado para a Comissão 

de Direitos Humanos amanhã, pela manhã, e ele, in-
clusive, se dispôs a fazer depoimento na Comissão da 
Verdade, considero da maior gravidade a tentativa de 
assassinato, porque ele é um arquivo vivo dos crimes 
que ele mesmo cometeu. Li no livro que a responsabi-
lidade dele, na ditadura, era matar, inclusive, enquanto 
outros torturavam.

Por isso, aproveito este momento, com a presidên-
cia de V. Exª, para, mais uma vez, fazer um apelo ao 
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para que 
se dê a devida segurança para que ele possa depor 
na Comissão da Verdade e esses fatos todos possam 
ser esclarecidos.

Esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Com a palavra, para uma comunicação 
inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Requião.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros 
e companheiras, Sr. Presidente, vários dos Senadores 
e Senadoras que me antecederam aqui nesta tribuna 
falaram, destacaram o ato ocorrido hoje, no final da 
manhã, no Palácio do Planalto, momento em que a Pre-
sidenta Dilma, na presença de quatro ex-Presidentes 
– Presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, 
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva 
–, instalou a Comissão da Verdade. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que lá estavam pre-
sentes não apenas familiares de torturados, de presos, 
desaparecidos políticos, mas também os integrantes 
das Forças Armadas do Brasil. E os discursos, todos 
eles, inclusive da própria Presidenta Dilma, foram dis-
cursos, mais do que pronunciamentos, um chamamento 
à unidade nacional.

A necessidade de que esse espírito de unida-
de prevaleça para que possamos resgatar a história, 
Senador Paulo Paim, não de poucas famílias, nem de 
alguns partidos políticos, nem de algumas pessoas, 
como é o caso da própria Presidenta Dilma, visto que 
presa foi, torturada foi na sua juventude, porque lutava, 
como tantos outros e outras no Brasil inteiro, para ver 
restabelecida a democracia em nosso País.

O que marcou aquela solenidade, além, obvia-
mente, da emoção transmitida principalmente pela 
própria Presidenta Dilma foi o clima de unidade. Não 
há nenhum espírito de revanchismo. Assim foi o de-

bate da matéria nesta Casa, assim foi exatamente o 
debate da matéria nesse Poder, foi assim na Câmara 
dos Deputados. Então, eu também quero destacar isso 
como um fato e um momento histórico para a história 
do nosso País, para a própria história da construção 
da democracia.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu quero des-
tacar que hoje – Senador Paim, veja V. Exª –, dia 16 
de maio, é o Dia do Gari. Aí tem muita gente que diz: 
“Mas porque tantos projetos de leis que estabelecem 
dia disso, dia daquilo?”

Mas hoje é o Dia do Gari. Todas as profissões 
têm o seu dia, o dia para comemorar, o dia para falar, 
e são exatamente essas datas que nos propiciam vir 
à tribuna e fazer homenagem a essas pessoas. E eu 
quero daqui não apenas cumprimentar todos e todas as 
garis do Brasil, Senador Roberto Requião, mas quero 
dizer e recordar que, no dia 11 do mês de abril, apro-
vamos, na Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto 
de Lei nº 577, de 2011, de autoria do Senador Vicen-
tinho, que aprovamos por unanimidade. O projeto es-
tabelece aposentadoria especial para essa categoria, 
para esses trabalhadores e essas trabalhadoras que 
trabalharem durante 25 anos nesse serviço de coleta 
de lixo e varrição das ruas, porque, se, de fato, há uma 
atividade insalubre, sem dúvida alguma, essa ativida-
de está inserida. E eu sou daquelas que acredita que 
a melhor homenagem que nós podemos prestar aos 
trabalhadores e às trabalhadoras e a determinadas 
categorias é reconhecendo o serviço que eles pres-
tam à sociedade; e os garis, sem dúvida nenhuma, 
merecem, não só de nossa parte parlamentares, Se-
nadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, mas 
da sociedade como um todo, muito carinho, porque, 
além de tudo, são pessoas que, além de desenvolver 
uma atividade insalubre, eu diria até penosa, muitas 
vezes sofrem rejeição por parte da própria sociedade.

Então, deixo aqui nossos cumprimentos a essa 
importante categoria e quero dizer que continuaremos 
lutando para que o projeto seja votado aqui no Plenário.

Senador Paim, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Vanessa, serei muito rápido. É só para cumprimentar 
V. Exª por essa grande lembrança. Hoje, pela manhã, 
também aprovamos, do Senador Rodrigo Rollemberg, 
um projeto que vai no mesmo sentido, e a Comissão de 
Assuntos Econômicos, na semana passada, aprovou 
um projeto, de nossa autoria, que garante o adicional 
de insalubridade de 40% para os garis. O importante, 
para mim, não é quem apresentou o projeto, mas quem 
defende as causas, e V. Exª tem defendido, com muita 
firmeza, com muita convicção, os interesses dos garis, 
daqueles que fazem a limpeza das ruas, das cidades, 
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enfim, que evitam que a doença prolifere e atinja nos-
sas vidas. O aparte é só para cumprimentar o brilhante 
pronunciamento de V. Exª em defesa de nossa gente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Quero cumprimentar V. Exª, agradecer o aparte 
e dizer que não apenas nós, Senador, mas o Brasil in-
teiro reconhece seu trabalho em prol dos trabalhadores. 
Então, minhas homenagens aos garis, a V. Exª, que 
tem um projeto garantindo a insalubridade, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg e também ao Senador Vicentinho.

Esse Projeto nº 577 está pronto para ser pautado 
em Plenário, bastando apenas um acordo de lideran-
ças para que isso aconteça. Então, Senador Paim, todo 
nós Senadores – inclusive o Senador Flexa, que aqui 
está – precisamos fazer gestão junto à Presidência da 
Casa, à Mesa, para que paute esse projeto, e a gente 
possa dar um passo importante, visto que, aprovado, 
ainda será remetido à Câmara dos Deputados.

O terceiro assunto que me traz à tribuna, Srª 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, diz respeito aos 
noticiários de hoje cedo, pela manhã: o fato de o rio 
Negro ter atingido o nível máximo de toda a sua his-
tória, pelo menos do período em que a marcação tem 
sido feita ano a ano.

O máximo que o nível do rio Negro, na cidade de 
Manaus, havia atingido era de 29,77 metros, alcançados 
no ano de 2009, ano em que a população passou por 
profundos transtornos e sofrimento. E, no dia de hoje, 
esse índice já foi ultrapassado, e a medição chegou a 
29,78 metros, Senadora Ana Amélia, um centímetro 
acima da marca história. E o pior: a previsão do servi-
ço hidrográfico é de que ele deve atingir, até o final – 
porque ele não começou a baixar, continua crescendo, 
subindo, em frente à cidade de Manaus –, a marca de 
30,13 metros, o que faz com que os problemas sejam 
dos mais diversos, não apenas para os 11 bairros já 
atingidos por essa questão. Onze bairros da cidade de 
Manaus estão atingidos. São mais quase 20 mil famí-
lias atingidas em todo Estado, que, felizmente, vêm 
contando com a solidariedade do Governo Federal e 
do Governo Estadual.

O Governo Federal nos repassou em duas parce-
las, ao Governo do Estado, em torno de R$15 milhões, 
para garantir a distribuição do Cartão Solidariedade, 
que é o Cartão Enchente. Cada família recebe R$400 
para providenciar as modificações nas suas casas, 
como construção de marombas.

O que são marombas? Madeiras colocadas sob o 
assoalho, erguendo o assoalho, para que essas famílias 
continuem em suas casas. Além disso, distribuição de 
cestas básicas, de medicamentos também vem ocor-
rendo, assim como a disponibilização... E eu concluo.

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço e concluo neste exato minuto que V. 
Exª me disponibiliza.

Assim como o crédito para os agricultores, um 
crédito com um período de 10 anos para ser pago, um 
crédito emergencial, sem qualquer burocracia, 1% de 
juro ao ano e com rebatimento de 40%.

Então, são ações importantes do Governo Fe-
deral, do Governo do Estado do Amazonas, no sen-
tido de minimizar a situação difícil da nossa gente e 
do nosso povo.

Fica aqui também, mais uma vez, a nossa soli-
dariedade. Tenho certeza de que todos conseguiremos 
passar, da melhor forma, por todo esse momento de 
muita dificuldade.

Muito obrigada, Senadora.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Roberto Requião deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana 
Amélia.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Mesa solidariza-se, Senadora Vanessa, com 
a população sofrida por causa da enchente na região 
amazônica, particularmente em Manaus.

Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero fazer um 
registro da visita que faz, logicamente incorporada à 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, o prefeito extraordiná-
rio da cidade de Capivari de Baixo, do sul catarinense.

Capivari é uma cidade que tem uma das maiores 
termoelétricas do Brasil e que leva o nome de um go-
vernador de Santa Catarina, Jorge Lacerda. E o prefeito 
de lá é o Brunel. O Sr. Brunel é conhecido na cidade. 
Eu me lembro de que, numa das primeiras eleições 
dele, ele foi várias vezes prefeito, aqui se encontra 
com a sua equipe, ele é conhecido como Cabral. Na 
época, nós dizíamos que o Cabral descobriu o Brasil, 
e esse de Capivari de Baixo descobriu o que é melhor 
para esse Município.

Então, ele está aqui na tribuna de honra com a 
sua equipe e queremos cumprimentá-lo.

É esse o registro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Mesa saúda os visitantes, prefeitos que par-
ticipam da Marcha e que representam muito bem o 
Estado de Santa Catarina.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, em permuta com o Senador Flexa Ribeiro e com o 
Senador Aécio Neves.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente Senadora Ana Amélia, Srªs e 
Srs. Senadores, quero registrar aqui a visita que fez ao 
meu Estado o Vice-Presidente da República por ocasião 
da chamada Operação Ágata 4, que foi desenvolvida 
em vários Estados da Amazônia, especificamente no 
meu Estado de Roraima.

Eu tenho trabalhado muito, tanto antes, na Co-
missão da Amazônia, quanto depois, na Subcomissão 
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira pela 
defesa de um plano permanente de defesa e desenvol-
vimento da faixa de fronteira e da Amazônia.

É evidente que uma operação desta é muito im-
portante; contudo, qual foi o grande feito que nós vimos 
em Roraima? Explodir-se uma pista que era usada por 
garimpeiros. Essa história é repetitiva. Na época em 
que o Presidente Collor era presidente, explodiram-se 
pistas por lá. E por que as pistas continuam existindo? 
Por que os garimpeiros entram lá? Por várias razões: 
primeira, não há proteção das fronteiras nem das reser-
vas indígenas; segunda, há uma porção de brasileiros, 
chamados “garimpeiros”, que não têm alternativa de 
vida a não ser buscar tirar o ouro ou o diamante para 
sobreviverem. Então, faltam tanto uma política indige-
nista voltada para o ser humano, quanto uma política 
permanente de defesa das nossas fronteiras, como 
também uma regulamentação da atividade mineral.

É uma hipocrisia dizer-se que as reservas indí-
genas no Brasil, notadamente na Amazônia, têm uma 
coincidência enorme porque elas casam com o mapa 
das reservas minerais da Amazônia. É um negócio 
surpreendente! Parece que os índios procuraram onde 
tinha mineral com algum tipo de aparelho especial e se 
localizaram nessas áreas, o que não é verdade, porque 
nós temos quatro mil índios ianomâmis, por exemplo, 
e temos mais de quatro milhões de hectares demar-
cados para que eles possam, vamos dizer assim, viver 
bem. E vivem bem? Não vivem. Não têm assistência 
médica, não têm nenhum tipo de apoio. Estou falan-
do dos ianomâmis porque são os mais primitivos, que 
têm menos contato com a sociedade, mas o que falar 
das outras etnias?

Lamento que a presença, em Roraima, do Vice-
-Presidente da República, portanto, em tese, represen-
tando a Presidenta da República, se dê num evento 
desse só. A outra vez que um Presidente da República 
esteve em Roraima foi o Presidente Lula para feste-
jar a demarcação de uma reserva indígena chamada 
Raposa Serra do Sol. Como estão vivendo os índios 
lá, Senadora Lídice? Mal e porcamente, em todos os 
aspectos: na saúde, na produção, na educação, em 
tudo. E os índios da Raposa Serra do Sol são índios, 

eu diria, completamente integrados à comunidade não 
índia, aliás, casados, índio com não índia e vice-versa, 
com filhos, portanto, miscigenados.

Existe essa falsa ação, vamos dizer assim, de 
que um Vice-Presidente da República se desloca para 
Roraima, lá no extremo norte, perto do nosso Caboraí, 
para prestigiar uma ação militar. Para a ação militar, em 
si, eu dou nota dez, porque mostra, pelo menos para 
os nossos vizinhos, que as nossas Forças Armadas 
estão atentas, estão presentes, mas presentes espo-
radicamente, porque até aqui, na matéria publicada no 
jornal Folha de Boa Vista, diz-se que existe a previsão 
de construção de alguns pelotões de fronteira a mais, 
porque até isso foi preciso que o Supremo decidisse, 
Senadora Ana Amélia, que se pode constituir pelotão 
de fronteira, quer dizer, unidades militares, sem precisar 
da autorização dos índios, porque, afinal de contas, o 
território é nacional. Aquela terra é para usufruto dos 
índios. Há o planejamento, mas aqui se fala em dois 
anos, seis anos, para a construção dessas unidades 
militares.

O que é pior: se analisarmos as unidades militares 
lá existentes, vamos ver como esses militares vivem 
com muitas restrições.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Mozarildo, desculpe-me interromper o 
belo pronunciamento que V. Exª faz sobre um tema de 
interesse nacional, mas, em virtude da rápida visita que 
nos fazem os alunos do curso de Químico, do Instituto 
Federal de Goiás, do campus de Uruaçu, foi neces-
sária a interrupção apenas para saudar os visitantes 
que o estão ouvindo com muita atenção, nas galerias.

Obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR) – Quero cumprimentá-los.
Realmente, esse é um tema que, muitas vezes, 

é abordado pelo viés ideológico ou apenas por um as-
pecto, o da falsa proteção aos índios, a falsa proteção 
de minorias, que, na verdade, é uma proteção no pa-
pel. É uma proteção em que só se demarca terra, mas 
em que não se cuida do ser humano que está lá, dos 
índios e das índias, pois, já que falei dos ianomâmis, 
é forçoso dizer que é altíssimo o índice de mortalida-
de materna no primeiro parto. Por quê? Porque elas 
engravidam logo após a primeira menstruação e, por-
tanto, são adolescentes, quase meninas, que engra-
vidam. Como não têm assistência médica, como não 
têm nenhum tipo de assistência do Estado e, portanto, 
do País, elas morrem.

Quero aqui fazer um apelo ao Governo da Pre-
sidente Dilma, que acabou de lançar um grande pro-
grama, o Brasil Carinhoso, e que está preocupada, de 
fato, em tornar este País um país sem miséria, para 
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que ela olhe com mais carinho a questão das nossas 
fronteiras. São 16 mil quilômetros de fronteiras, que 
vão do Amapá, passando por Roraima, que é o extre-
mo norte, passando pelo Amazonas, indo até ao Rio 
Grande do Sul, da Senadora Ana Amélia. É uma faixa 
de 150 quilômetros da linha de fronteiras para dentro. 
E isso mais a Amazônia, Senadora Lídice da Mata, 
representam vários países da Europa juntos, e o Bra-
sil, de costas para essa população e para essa área. 
É por lá que entram as drogas e as armas para armar 
o narcotráfico; é por lá que saem as nossas riquezas 
minerais que nós não podemos explorar, porque estão 
em terras indígenas. 

A nossa Constituição permite, sim, a exploração 
dos recursos minerais e dos recursos hídricos em terras 
indígenas, desde que tenha aprovação do Congresso 
Nacional. E por que não legislamos? Não legislamos 
e permitimos, portanto, que haja a “contravenção” 
praticada por pessoas que vão lá, Senador Casildo, 
buscar a riqueza que está à flor da terra. E aí eles são 
presos, processados; as pistas são bombardeadas e 
é um show que está longe da realidade das pessoas 
que vivem lá.

Na minha cabeça de médico, preocupam-me 
as pessoas. Quero saber o sofrimento que atravessa 
o índio, o garimpeiro, o que está fora da reserva, por 
exemplo, na questão da Raposa Serra do Sol. Qua-
trocentas famílias foram escorraçadas das terras que 
ocupavam há várias gerações e estão, digamos assim, 
abandonadas até hoje pelo Governo Federal. Pior ain-
da: a desculpa era a de proteger os índios, Senador 
Casildo, mas os índios estão lá, os que ficaram na re-
serva, porque a grande maioria saiu da reserva e foi 
para a periferia das cidades, tanto do Município, onde 
se localiza a reserva, quanto da capital.

Então, é aquela história. Estamos fazendo jogo 
para inglês ver, como se diz no popular. Um jogo para 
agradar à comunidade internacional, desprezando os 
brasileiros, índias, índios, não índios, garimpeiros, pes-
soas que não são nenhuma dessas coisas, mas que 
vivem lá. Então, o homem e a mulher da fronteira não 
são olhados com carinho. O Brasil continua sendo um 
País que está no litoral, Senador Casildo, apesar de 
passados mais de 500 anos de sua descoberta. Se 
olharmos a densidade populacional do Brasil, numa 
faixa de 300 quilômetros da beira-mar para dentro, 
está 80% da população brasileira. 

Que País é este que quer se desenvolver de ma-
neira tão desigual geograficamente e tão desigual no 
que tange às pessoas, ao tratamento das desigual-
dades sociais?

Quero encerrar, portanto, Senadora Ana Amélia, 
dizendo que fico muito satisfeito que o Vice-Presidente 

da República tenha ido ao meu Estado, mas fico triste 
por saber que ele foi para lá só para ver uma opera-
ção, embora importante, e num determinado momento. 
Espero que tanto ele quanto a Presidente possam de-
senvolver um plano, uma agenda positiva para o meu 
Estado e para toda a Amazônia e a faixa de fronteira.

Eu espero apresentar, na semana que vem, um 
projeto, fruto do trabalho da Subcomissão Permanen-
te da Amazônia e da Faixa de Fronteira, da Comissão 
de Relações Exteriores, que pretende estabelecer um 
plano nacional de defesa e desenvolvimento da faixa 
de fronteira e da Amazônia.

Sou relator, inclusive, de um projeto importante, 
que permite que, nas cidades gêmeas, na faixa de 
fronteira, possa haver free shops do lado de cá. Não 
temos do lado de cá, Senador Anibal, mas temos do 
lado de lá. Quer dizer, lá em Roraima, na cidade de 
Pacaraima, não tem free shop, mas na cidade vizinha 
na Venezuela, Santa Elena, tem. Não tem em Bonfim, 
no lado brasileiro, mas tem em Lethem, no lado da 
Guiana. E assim vai até o Rio Grande do Sul, da Se-
nadora Ana Amélia.

Então, é um País de faz de conta, se não levar-
mos a sério essas questões que têm muito a ver com 
a integridade do Brasil e com a efetiva eliminação das 
desigualdades regionais e sociais.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Nesta semana mesmo, abordei o assunto da tri-

buna. A região de fronteira deveria receber um apoio 
especial, uma vez que é muito deprimida economica-
mente, como avaliamos na Subcomissão.

Esse projeto que V. Exª está relatando na Comis-
são de Relações Exteriores tem uma grande importân-
cia e provoca um impacto sobre toda a região, não só 
na fronteira com o Uruguai, mas também na fronteira 
com a Argentina.

Estive em Santana do Livramento, uma cidade 
dividida por uma avenida, parte no Uruguai, parte no 
Brasil. O aeroporto, muito bom por sinal, fica em Rive-
ra, do lado uruguaio. Mas, pasmem: pelo voo que sai 
de Porto Alegre para ir ao lado, à cidade praticamente 
gaúcha, cobra-se US$48,00 pela taxa de embarque, 
praticamente o preço da passagem aérea no mesmo 
percurso, quando poderia cobrar uma taxa equivalente 
à tarifa interna, já que é um voo dentro de uma cidade 
separada apenas por uma linha imaginária.

Então, são essas as contradições. E eu gosta-
ria até que a Infraero adotasse o mesmo princípio em 
toda a região, bem como na sua região de Roraima.

Cumprimentos a V. Exª.
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Inscrita para falar pela Liderança do PSB, con-
cedo a palavra à Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, tive a oportunidade de 
participar hoje, com diversos outros Senadores, Depu-
tados e autoridades, da sessão em que a Presidente 
Dilma, na presença dos ex-Presidentes José Sarney, 
Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Luiz 
Inácio Lula da Silva, instalou oficialmente, no Palácio 
do Planalto, a Comissão da Verdade.

Alguns oradores que me antecederam já fala-
ram sobre o tema, e ainda que os 81 Senadores hoje 
falassem só sobre ele, acho que seria pouco para 
demonstrar a importância deste momento histórico, 
da simbologia do ato da Presidente Dilma nesta data.

A democracia brasileira se consolida. A presença 
de todos os Presidentes democráticos, pós-ditadura 
militar, naquele ato, com exceção única do Presidente 
Itamar Franco – que, infelizmente, não teve oportuni-
dade de participar –, demonstra justamente a força do 
símbolo disso tudo para a vida política nacional.

Depois de conquistada a democracia, as ações do 
dia a dia da administração pública muitas vezes fazem 
parecer menor o que é essencial. O essencial foi feito 
hoje, quando a Presidente Dilma, por meio da Lei nº 
12.528, de 18 de novembro de 2011, criou a Comissão 
da Verdade, instalada oficialmente na data de hoje, 
com a finalidade de examinar e esclarecer as graves 
violações de direitos humanos praticadas pelos agen-
tes públicos, a fim de efetivar o direito à memória e à 
verdade histórica e promover a reconciliação nacional.

Suas lágrimas, na solenidade de hoje, ao lembrar 
os mortos e desaparecidos políticos, foram da Nação 
brasileira, as lágrimas de centenas de mães, esposas, 
filhos, que lutam há anos pelo direito sagrado de en-
terrar seus entes queridos. 

Vinte e sete anos depois da retomada da demo-
cracia em nosso País, a Presidente Dilma, a primeira 
mulher Presidente em nosso País, teve a coragem de 
dar esse passo decisivo para o processo de consoli-
dação do regime democrático, a exemplo do que já foi 
feito no Chile, na Argentina e no Uruguai.

A Comissão da Verdade foi instalada, aliás, no 
mesmo dia em que entra em vigor a Lei de Acesso à 
Informação Pública, que dá a qualquer cidadão o direito 
de solicitar, sem precisar explicar sua motivação, todo 
e qualquer documento público como arquivos, planos 
de governos, auditorias, prestações de contas, infor-
mações de entidade privada que receba recursos do 
poder público, o que reforça, ainda mais, sua atuação.

O Brasil não pode, com essas duas leis, conti-
nuar mais convivendo com o silêncio, a mentira e a 

dissimulação, nem com o fantasma que ronda a vida 
de centenas de famílias brasileiras que lutam por um 
direito elementar e sagrado: sepultar os corpos de 
seus entes queridos.

(A Srª Presidente faz soar a campanhia.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não 
se trata aqui de revanchismo, Srª Presidente - vou ter-
minar -, como equivocamente apregoam alguns que 
temem que a verdade venha à tona. Trata-se, isso 
sim, de um resgate histórico. Como disse a Presidenta 
Dilma em seu discurso: “A comissão não abriga res-
sentimento, ódio nem perdão. Ela é só e somente só 
o contrário do esquecimento”.

O Brasil tem o direito de saber onde e como 379 
brasileiros, dos quais 150 ainda são dados como de-
saparecidos, foram assassinados pelos agentes da 
repressão. Mais do que isso, tem o direito de saber 
onde estão os corpos desses 150 brasileiros tidos 
como desaparecidos, para que suas famílias possam 
enterrá-los com dignidade.

Os sete integrantes da Comissão da Verdade são 
nomes de notória reputação e respeitabilidade jurídica, 
profissional e política, e nos dão a garantia de que os 
trabalhos dessa comissão serão realizados com rigor, 
seriedade e isenção.

Portanto, Srª Presidente, aproximando-se o fim 
do meu tempo, quero destacar a importância disso - 
não vou tratar de outro assunto hoje -, a importância 
de entendermos que não podemos entrar na falsa po-
lêmica de que a Comissão da Verdade precisa ouvir 
os dois lados.

Como bem definiu o professor da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis, não 
existiram dois lados, como num combate convencional. 
Houve o Estado, com todo seu aparato repressivo, con-
tra algumas centenas de brasileiros que se insurgiram 
contra a ditadura, numa luta extremamente desigual, 
onde membros das Forças Armadas, Polícias Militares 
e Civis praticaram crime de lesa-humanidade. 

Mesmo o insuspeito diplomata Paulo Sérgio Pi-
nheiro, um dos integrantes da Comissão da Verdade, 
falando sobre esse tema, disse: “Não tem essa história 
de dois lados. O outro lado já foi suficientemente con-
denado, assassinado, desaparecido”. O Brasil espera 
que a Comissão da Verdade, ao final dos seus dois 
anos de trabalho, consiga oferecer respostas conclu-
sivas à sociedade brasileira sobre questões como as 
levantadas pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edi-
ção de hoje, e que ainda estão sem respostas: Como 
morreu Vladimir Herzog? Quem matou o ex-deputado 
Rubem Paiva? O que fizeram com Stuart Angel Jones? 
Filho de Zuzu Angel. Quem foram os torturadores nos 
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porões da ditadura militar? E muitas outras perguntas 
que ficaram sem resposta. 

Eu vou pedir a V. Exª que possa dar, integralmen-
te, como lido o nosso pronunciamento, reafirmando a 
importância ...

(Interrupção do som.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... 
cuja simbologia maior esteve justamente na presença 
de todos os ex-presidentes do Brasil democrático pós-
-ditadura militar, como se todos estivessem a dizer que 
todos eles estavam implantando, junto com a Presiden-
te Dilma, essa Comissão da Verdade, extremamente 
indispensável para que a democracia brasileira possa 
surgir no mundo como uma democracia respeitável e 
digna porque é completamente comprometida com a 
apuração da verdade e com a afirmação dos direitos 
humanos. 

Muito obrigada. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, hoje é um dia histórico para a democra-
cia brasileira.

A Presidenta Dilma Rousseff, na presença dos 
ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fer-
nando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, 
instalou, oficialmente, no Palácio do Planalto, a Co-
missão da Verdade, criada peia Lei 12.528, de 18 de 
novembro de 2011, com a finalidade de examinar e 
esclarecer as graves violações de direitos humanos 
praticadas pelos agentes públicos, a fim de efetivar o 
direito à memória e à verdade histórica e promover a 
reconciliação nacional.

As lágrimas da Presidenta Dilma Rousseff, na 
solenidade de hoje, ao lembrar os mortos e desapa-
recidos políticos, são as lágrimas da Nação. São as 
lágrimas de centenas de mães, esposas e filhos que 
lutam há anos para terem o direito sagrado de enterrar 
seus entes queridos.

Vinte e sete anos depois da retomada da demo-
cracia em nosso País, a Presidenta Dilma Rousseff 
tem a coragem de dar mais um passo decisivo para 
o processo de efetiva consolidação do regime demo-
crático, a exemplo do que já foi feito no Chile, na Ar-
gentina e no Uruguai.

A Comissão da Verdade é instalada, aliás, no 
mesmo dia em que entra em vigor a Lei de Acesso à 
Informação Pública, que dá a qualquer cidadão o direito 
de solicitar, sem precisar explicar sua motivação, todo 
e qualquer documento público, como arquivos, planos 
de governo, auditorias, prestações de contas e infor-

mação de entidade privada que receba recursos do 
poder público, o que reforça ainda mais sua atuação.

O Brasil não pode mais continuar convivendo 
com o silêncio, a mentira e a dissimulação, nem com 
o fantasma que ronda a vida de centenas de famílias 
brasileiras que lutam por um direito elementar e sagra-
do: sepultar os corpos de seus entes queridos, mortos 
e desaparecidos pelos órgãos de repressão política 
da ditadura militar.

Não se trata aqui de revanchismo, como equivo-
camente apregoam alguns militares da reserva que 
temem que a verdade venha à tona. Trata-se, isso 
sim, de um resgate histórico. Como disse a Presidenta 
Dilma em seu discurso: “A comissão não abriga res-
sentimento, ódio nem perdão. Ela só é o contrário do 
esquecimento”.

O Brasil tem o direito de saber onde e como 379 
brasileiros, dos quais 150 ainda são dados como de-
saparecidos, foram assassinados pelos agentes da 
repressão. Mais do que isso, tem o direito de saber 
onde estão os corpos desses 150 brasileiros tidos 
como desaparecidos, para que suas famílias possam 
enterrá-los com dignidade.

Os sete integrantes da Comissão da Verdade são 
nomes de notória reputação e respeitabilidade jurídica, 
profissional e política, e nos dão a garantia de que os 
trabalhos dessa Comissão serão realizados com rigor, 
seriedade e isenção.

Ao contrário do que alardeiam alguns dos profun-
damente comprometidos com a repressão da ditadura, 
a função da Comissão da Verdade não é punir os res-
ponsáveis pelas mortes e desaparecimentos desses 
brasileiros, que lutaram em defesa da democracia e 
da liberdade.

Entre as funções da Comissão da Verdade, como 
deixa bem claro a Lei que a criou, estão as de escla-
recer os fatos e as circunstâncias dos casos de gra-
ves violações de direitos humanos; esclarecer os ca-
sos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados 
e ocultação de cadáveres; identificar e tornar públicos 
as estruturas, os locais, as instituições e as circuns-
tâncias relacionadas à prática de violação de direitos 
humanos; e promover a reconstrução da história, além 
de colaborar para que seja prestada assistência às ví-
timas dessas violações.

Trata-se, portanto, de um reencontro com a nossa 
própria história. Para que não se esqueça e para que 
nunca mais aconteça.

Não podemos entrar na falsa polêmica estimula-
da por ex-militares, comprometidos no passado com a 
repressão política e seus crimes, de que a Comissão 
da Verdade precisa ouvir “os dois lados”.
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Como bem definiu o professor da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis, em ar-
tigo no jornal O Globo de ontem, não existiram dois 
lados, como num combate convencional. Houve, sim, o 
Estado, com todo seu aparato repressivo, contra algu-
mas centenas de brasileiros que se insurgiram contra 
a ditadura, numa luta extremamente desigual, onde 
membros das Forças Armadas, Polícias Militares e 
Civis praticaram crimes de lesa-humanidade. São es-
ses crimes que cabe, agora, à Comissão da Verdade 
investigar e esclarecer.

Ou como disse o insuspeito diplomata Paulo 
Sérgio Pinheiro, um dos integrantes da Comissão da 
Verdade: “Não tem essa historia de dois lados. O outro 
lado já foi suficientemente condenado, assassinado, 
desaparecido”. O Brasil espera que a Comissão da Ver-
dade, ao final dos seus dois anos de trabalho, consiga 
oferecer respostas conclusivas à sociedade brasileira 
sobre questões como as levantadas pelo jornal Folha 
de S. Paulo em sua edição de hoje, e que ainda estão 
sem respostas:

– O que o Exército fez com os guerrilheiros do 
Araguaia presos com vida e que continuam desapa-
recidos?

– Como morreu Vladimir Herzog?
– Quem matou o ex-deputado Rubens Paiva?
– O que fizeram com Stuart Angel Jones, filho 

de Zuzu Angel?
– Quem foram os torturadores nos porões da 

repressão?
– O que aconteceu no DOI-CODI do II Exército, 

um dos maiores centros da repressão política, onde 
morreram cerca de 50 presos, de setembro de 1970 
a junho de 1975?

– O que ocorreu na Casa da Morte, em Petrópo-
lis, e no Sitio 31 de março, em São Paulo?

–- Como funcionou a Operação Condor, aliança 
entre ditaduras do Brasil, do Chile, do Uruguai e da 
Argentina?

– Onde foram enterradas as vítimas do regime 
militar?

– Como morreram João Batista Drummond, preso 
na Chacina da Lapa, Carlos Nicolau Danielli e Alexan-
dre Vanucchi Leme, entre outros?

– E ainda: o que aconteceu como Honestino 
Guimarães?

O Brasil quer e precisa ter respostas sobre essas 
e outras questões que elucidem e esclareçam os casos 
dos nossos mortos e desaparecidos. Essa é a principal 
tarefa da Comissão da Verdade. Julgar e punir os res-
ponsáveis por esses crimes é outra questão, que não 
está nas atribuições da Comissão da Verdade. O que 
não podemos é continuar convivendo com o silêncio, 

a mentira, a dissimulação ou a desfaçatez, como a do 
coronel do exército Maurício Lopes de Lima, identifi-
cado como um dos torturadores da hoje Presidenta 
Dilma Rousseff, no DOI-CODI do II Exército, que, em 
entrevista ao jornal O Globo de ontem teve a “cara de 
pau” de dizer que a cadeira do dragão, um dos mais 
notórios instrumentos de tortura utilizados nos porões 
do regime militar, “servia apenas para prender os bra-
ços do detento”.

A hoje Presidenta Dilma Rousseff e tantos outros 
brasileiros que sofreram com as torturas nos porões 
da ditadura sabem que isso não é verdade.

Assim, cumprimento à Presidenta Dilma pela co-
rajosa ação e desejo êxito aos membros da Comissão 
da Verdade: Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ); Cláudio Ponteies, ex-procurador-geral 
da República; José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça; 
o diplomata Paulo Sérgio Pinheiro, relator da Infância 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; o 
jurista José Cavalcanti Filho; a advogada Rosa Maria 
Cardoso Cunha; e a psicanalista Maria Rita Kehl.

Ao esclarecer tudo o que efetivamente ocorreu 
durante a ditadura militar, a Comissão da Verdade esta-
rá, também, contribuindo para que fatos como aqueles 
nunca mais se repitam.

Para que não se esqueça, para que nunca mais 
aconteça.

Muito obrigada!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Senadora Lídice da Mata, a sua solicitação 
será atendida na forma regimental e pela relevância 
do tema, cumprimentos a V. Exª. 

Como orador inscrito, Senador Wellington Dias. 
(Pausa.)

Senador Casildo Maldaner, que havia feito per-
muta com o Senador Paulo Davim.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Nobre Presidente, Senadora Ana Amélia, que presi-
de esta sessão, caros Colegas, mais uma vez, o Brasil 
encontra-se diante de um momento decisivo, quando 
as escolhas tomadas serão determinantes da forma e 
do volume de crescimento que queremos para o futuro.

Considero louvável a intenção da Presidente 
Dilma Rousseff de reduzir os juros cobrados pelas 
instituições financeiras – entre os mais altos do mun-
do. Contudo, ainda é cedo para avaliar se a estratégia 
adotada é a mais correta.

Ao ampliarmos um pouco mais o foco da análise, 
avistamos um cenário que merece atenção. Ora, ao 
reduzir os juros, inegavelmente, teremos estímulo ao 
crescimento através do consumo e do investimento das 
empresas. Esse movimento tende a provocar pressões 
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inflacionárias, que serão contidas pelo Banco Central 
através de nova elevação da taxa básica. Geralmen-
te essa máquina vai, sobe, vem, e assim por diante.

Precisamos somar, ainda, a continua atuação 
do BC junto ao mercado, em busca da valorização do 
dólar, visando proteger a indústria nacional e frear as 
importações. Na outra ponta, a crise internacional tem 
forçado os preços para baixo, tornando nula a desva-
lorização do real e o esforço dos exportadores, que 
vendem menos.

No fim dessa engrenagem, temos o indesejá-
vel quadro de elevação da inflação sem crescimento 
econômico, fantasma que assombrou os brasileiros 
durante muitas décadas, e que queremos devidamen-
te sepultado.

O cenário europeu deve ser observado atenta-
mente, pois dali podemos tirar boas lições. Assim como 
o Brasil, num passado recente, muitos países estão 
sendo obrigados a conviver com rigorosos programas 
de austeridade, reduzindo gastos públicos e buscando, 
sofregamente e sem resultado, estimular o crescimento.

Países como Itália, Portugal, Grécia e Espanha 
ostentam dívidas públicas impagáveis praticamente, 
que podem contaminar todo o bloco europeu. A Espa-
nha, por exemplo, convive com índices de desempre-
go superiores a 20%, chegando a assustadores 50% 
entre os jovens.

A vitória de François Hollande na eleição presi-
dencial francesa e a repercussão desse fato na maior 
parte da Europa é prova indiscutível do desejo de uma 
via alternativa: a do crescimento.

Os programas de austeridade fiscal exigem es-
forços hercúleos e não têm apresentado resultados 
à população, apenas de uma ‘estabilidade contábil’ 
que afasta, momentaneamente, o risco de calotes e 
quebradeiras. Mas, emprego, consumo e crescimento, 
verdadeiramente, não há.

Trata-se da melhor opção, sem dúvida, não só 
para a Europa como para o Brasil – com a precaução 
que nosso histórico exige. A Alemanha tem sido mais 
dura na defesa da austeridade. Quer crescimento, mas, 
desde que não seja baseado em novas dívidas e mais 
déficit para seu financiamento. A Chanceler Angela 
Merkel defende as chamadas reformas estruturais.

Com relação ao Brasil, o nosso caso, compartilho 
parcialmente da opinião da chefe de governo alemã: 
temos que optar pelo crescimento, com controle fiscal, 
apostando nas nossas próprias reformas estruturais. 
Elas são mais amplas, mas indispensáveis para o cres-
cimento. Não é somente com a elevação do dólar ou 
com a uniformização de alíquotas de ICMS de impor-
tação que daremos impulso e competitividade à nossa 
indústria. Não basta apenas crédito a baixo custo para 

que cresçamos, mas, sim, consolidação de um ambien-
te de negócios bem estruturado, harmônico e estável.

Não há como adiar a discussão acerca da refor-
ma tributária. Precisamos reduzir a carga paga pelos 
contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que 
hoje subtrai uma fatia absurda da nossa produção, sem 
proporcionar o devido retorno. A maneira de arreca-
dação é confusa e burocrática, e, por fim, os recursos 
provenientes desses impostos são mal distribuídos, 
perversamente concentrados na mão da União.

Nesta concentração reside outra questão me-
recedora de atenção: um novo pacto federativo, que 
garanta a Estados e Municípios autonomia e capaci-
dade de serem indutores do desenvolvimento econô-
mico e social.

A melhoria de nossa infraestrutura logística, base 
sobre a qual se constrói o desenvolvimento, é condição 
sine qua non. Com boas rodovias, portos, ferrovias e 
aeroportos, além da diversificação e ampliação de nos-
sa matriz energética, reduziremos custos de produção 
e tornaremos possível o crescimento. Assim, fazemos 
girar a roda positiva da economia, com geração de 
emprego, renda e consumo.

Por certo que não podemos abandonar – mui-
to pelo contrário – as políticas de austeridade fiscal. 
Temos uma elevada dívida pública, gastamos muito, 
e, por vezes, mal, além de arrastarmos uma máqui-
na pública paquidérmica. Enxugar a estrutura, reduzir 
dívida e qualificar o gasto é vital na ação do Governo, 
que é um decisivo agente no mercado.

São essas, caros colegas, as reformas estrutu-
rais de que precisamos, para trilhar definitivamente 
o caminho do crescimento econômico, sem inflação, 
ainda aliado ao desenvolvimento social.

Trago essas considerações, Presidente Ana Amé-
lia e caros colegas, porque o que vemos no Mercado 
Comum Europeu, com vários países convivendo, no 
momento, sem dúvida alguma, é uma lição, é uma ins-
piração para nós, do Brasil, para que pensemos, plane-
jemos corretamente e cuidemos de enxergar um pouco 
além do horizonte, a fim de minarmos a austeridade 
com desenvolvimento, com gestão pública eficiente.

O que ocorre no mundo, principalmente nos pa-
íses europeus, mesmo no norte, é um exemplo para 
nós, no Brasil, nos cuidarmos, nos precavermos. Acho 
que esse cuidado é fundamental. E eu não poderia 
deixar de, nesta tarde, trazer algumas considerações 
a respeito disso.

Essa é a minha exposição, nobre Presidente, 
caros colegas. 

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Cumprimento o Senador Casildo Maldaner, porque, 
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realmente, o momento e a situação da economia mun-
dial e, especialmente, europeia exige uma prudência e 
uma cautela muito grande por parte do Governo brasi-
leiro. Não podemos desperdiçar a energia que temos 
de ter uma atitude, uma reação diferente e melhor em 
relação ao que está acontecendo no cenário mundial.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amélia, V. Exª me permite, pela ordem?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Estou aqui com dois 
ex-Deputados Federais, João Paulo Vasconcelos, de 
Minas Gerais, o autor histórico do turno de seis horas, 
para orgulho de todo o povo brasileiro, e o meu amigo 
José Fortunati, que foi líder da bancada do PT e, hoje, 
não está no meu partido, mas continua meu amigo, é 
o Prefeito da capital, Porto Alegre, e é do PDT. 

Então, é com muita alegria que recebo os dois. 
Sei que a alegria eu divido com V. Exª, com o Sena-
dor Simon e, também, com o Senador Aécio Neves, 
colega do João Paulo.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Gos-
taria, em nome do PSDB, também de homenagear o 
grande Deputado, meu conterrâneo ilustre João Pau-
lo, e também o grande Prefeito, ex-colega de Câmara 
Federal, Deputado José Fortunati. 

Sejam muito bem-vindos a esta que será sempre 
a Casa de vocês.

Parabéns, Paim, pela homenagem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-

do, Senador.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – A Mesa se associa às homenagens e dá as 
boas-vindas aos ilustres e amigos visitantes.

Com a palavra o Senador Aécio Neves, como 
orador inscrito. 

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, ilustre Senadora Ana Amélia, Srªs 
e Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna tratar de 
uma questão que não é nova nesta Casa nem tam-
pouco nas minhas manifestações.

Começo, ilustre Senadora, por fazer uma análise 
um pouco diferenciada daquela que foi feita pela im-
prensa, no dia de hoje, em relação à reação, ontem, de 
algumas centenas, talvez alguns poucos milhares de 
prefeitos que estiveram presentes em Brasília, em mais 
uma marcha, reivindicando atenção do Governo Fede-
ral para importantes pleitos dos Municípios brasileiros.

A imprensa, hoje, repercute que, em determi-
nado momento, vários desses prefeitos se manifes-
taram contrariamente à posição da Srª Presidente da 

República em relação à questão da distribuição dos 
royalties do petróleo.

A avaliação que faço, Srª Presidente, é diferente. 
Não se trata apenas de uma reação de descontenta-
mento em relação a uma questão específica, esta tam-
bém motivo de descontentamento, já que o Governo 
Federal poderia também, em relação à questão dos 
royalties, ter arbitrado uma discussão em que a reor-
ganização da Federação fosse a prioridade maior. Dife-
rentemente dessa posição, preferiu o Governo Federal 
brigar por uma parte expressiva dessas novas receitas. 

Mas, na verdade, faço apenas essa introdução, 
Presidente Ana Amélia, para dizer que há muitos anos, 
pelo menos há 10 anos, o Governo Federal vem virando 
as costas para a Federação brasileira. Hoje, estamos 
vivendo praticamente num Estado unitário, a concen-
tração de receitas tributárias nas mãos da União é a 
maior, Deputado João Paulo, de toda a nossa história 
republicana. Hoje, se percebêssemos com a profundi-
dade devida o avanço dessa concentração, certamen-
te muitos brasileiros se surpreenderiam. Sabe disso o 
Senador Aloysio, estudioso da matéria. 

Para falar na área de segurança pública, Srª Pre-
sidente, hoje uma tragédia nacional, preocupação de 
todas as famílias de brasileiros, morem eles no Norte, 
no Sul, em cidades grandes ou em cidades menores, 
de todos os investimentos feitos em segurança pública 
no Brasil, 82%, Senador Jarbas, são de responsabili-
dade dos Municípios e dos Estados, e apenas 18,5% 
de responsabilidade da União. 

A Firjan, Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro, há pouco mais de uma semana, apre-
sentou um interessante estudo que demonstra que 
83% dos Municípios brasileiros não conseguem mais 
se sustentar, não conseguem, sem se endividar, pagar, 
no final do ano, o 13º salário para os seus servidores. 

Mas eu poderia ir muito além – citei apenas a 
área de segurança pública. Na área de transporte, 
65% dos investimentos são feitos por Estados e Muni-
cípios e apenas 35% pela União; na área de educação 
e cultura, 77,5% dos investimentos são feitos também 
por Estados e Municípios; na área de habitação e ur-
banismo, os Municípios e os Estados, Srª Presidente, 
arcam com 90% de tudo o que é investido no Brasil; 
e na área de saneamento básico e da saúde, lembro-
-me, Senador Aloysio, há dez anos, quando o PT, atu-
al partido hoje detentor do poder central, assumia o 
governo, dos investimentos em saúde pública, 46%, 
no ano de 2000, eram de responsabilidade da União. 
Hoje a União participa com 30% apenas do total de 
investimentos em saúde pública.

Há pouco tempo, tivemos uma oportunidade his-
tórica, daquelas que não se pode perder. Apresentada 
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a proposta por um ex-senador do PT, encampada por 
nós da oposição, e até com a proposta de escalona-
mento da sua implantação definitiva, propusemos que, 
da mesma forma que os Municípios participam com 
15% das suas receitas, no mínimo, dos investimentos 
em saúde, os Estados com 12%, que a União pudes-
se chegar, nos próximos anos, a 10%. O que fez o 
Governo Federal com a sustentação, infelizmente, da 
sua base? Virou as costas a essa oportunidade. Não 
teremos, portanto, a possibilidade de reorganizar o 
atendimento à saúde pública no Brasil com a partici-
pação da União. São 30% apenas da União, a maior 
concentradora de receitas, hoje, de investimentos na 
área da saúde pública.

Poderíamos voltar a falar sobre a questão de sa-
neamento básico. Lembro-me, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Jayme Campos, que na campanha eleitoral, 
depois de uma proposta apresentada pelo ex-senador, 
ex-ministro e candidato José Serra, encampada pela 
atual Presidente da República, ela assumiu com os 
brasileiros a responsabilidade e o compromisso de de-
sonerar as empresas de saneamento básico de todo o 
Brasil, com a extinção do PIS, PASEP e COFINS. Hoje 
o que estamos assistindo? Já em 2011 iniciou-se esse 
processo, que vai se repetir em 2012; as empresas de 
saneamento básico estão pagando mais impostos do 
que fazendo investimentos em todo o Brasil.

Eu próprio tenho uma proposta, que tramita nes-
ta Casa, mas sem que a ela seja dada a celeridade 
adequada, a de que haja o cumprimento daquele com-
promisso de campanha, desonerando as empresas de 
saneamento básico. Essa seria, sim, uma proposta 
que nos levaria àquilo que conversava há pouco com o 
Senador Aloysio, a um País realmente carinhoso para 
com as crianças, sobretudo as de mais baixa renda, 
já que 50% dos domicílios do Brasil não têm sanea-
mento básico. Por que não tomar uma medida ousada 
nessa direção? 

Eu faço, portanto, hoje esse pronunciamento para 
dizer que outras oportunidades nós teremos este ano, 
pela frente, que muito provavelmente não se repetirão. 
Três ou quatro questões estruturantes serão tratadas 
por esta Casa, Senador Wellington,...

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – ...V. 
Exª, que já foi governador de Estado, com muita honra, 
e meu colega durante oito anos.

Nós teremos alguns temas que vêm na direção 
da refundação da Federação no Brasil. São eles:

- redistribuição dos royalties, cuja discussão de-
verá voltar a esta Casa, royalties do petróleo e tam-
bém da mineração, obviamente algo que atenderá à 

necessidade premente de Estados e Municípios mi-
neradores brasileiros;

- a renegociação da dívida dos Estados, sincera, 
e também nesse contexto de reorganização e fortale-
cimento da Federação, já que permitiria espaço fiscal 
para que os Estados voltassem, em parceria com os 
Municípios, a fazer os investimentos que já não con-
seguem fazer.

Teremos ainda este ano que discutir aqui, no 
Plenário desta Casa, os critérios para a distribuição 
do Fundo de Participação.

E sobre nenhuma dessas matérias eu vejo uma 
ação organizada, Governador e Senador, meu que-
rido amigo Luiz Henrique, do Governo Federal, que 
nos chame inclusive a nós, da oposição, porque nós 
temos tido, ao longo da nossa história, a capacida-
de de compreender e de diferenciar aquelas que são 
ações de governo daquelas que são ações de Esta-
do. E para essas, nós estaremos sempre prontos a 
discutir e eventualmente a construir entendimentos, 
como aquele que construímos, sob a coordenação e 
o comando de V. Exª, em relação à proposta do Códi-
go Florestal aprovada nesta Casa e, a meu ver, muito 
mais adequada do que aquela que se discute na Câ-
mara dos Deputados.

Portanto, nós temos, Senadora Ana Amélia, esse 
grande tema, esta grande questão a ser colocada de 
forma definitiva: ou queremos viver numa Federação 
ou caminharemos para viver, definitivamente, no Es-
tado Unitário.

Dou, com muito prazer, um aparte a V. Exª, Go-
vernador e Senador Luiz Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senador Aécio Neves, V. Exª aborda assunto que 
faz parte da minha luta política há mais de 40 anos. O 
Brasil não pode continuar de costas para os brasis. O 
Brasil é um continente com diversidades as mais abso-
lutas e, por isso, não pode concentrar, como concen-
tra, mais de 2/3 da receita tributária arrecadada pelo 
povo nas mãos do Governo Federal. O Brasil tem que 
descentralizar-se. E eu lembro V. Exª – nós, que fomos 
governadores, durante oito anos, no mesmo período – 
que, em 1954, os Estados detinham 35% dos recursos 
arrecadados no País, enquanto a União detinha – já 
muito – 50% dos recursos. Depois da Constituição, 
com a criação de impostos não compartilhados, mas-
carados sob o nome de “contribuições”, a arrecadação 
tributária da União cresceu para mais de dois terços 
(65%), a dos Estados caiu para 22%, e a dos Municí-
pios ficou, miseravelmente, na proporção de 13%. A 
luta de V. Exª é a nossa luta. Estaremos juntos por um 
novo Pacto Federativo.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – V. 
Exª, Senador Luiz Henrique, tem sido das vozes mais 
vibrantes na direção da refundação da Federação 
brasileira.

Apenas para corroborar com o que disse V. Exª, 
quando estávamos aqui, na Constituinte de 1988, a 
soma das contribuições, que são os impostos arreca-
dados exclusivamente pela União, representava cerca 
de 20% de tudo o que se arrecadava, com a soma de 
IPI e Imposto de Renda, que são os impostos – sabe 
disso o Prefeito Fortunati – compartilhados com Esta-
dos e Municípios.

Hoje, ilustre Prefeito, ex-Deputado Fortunati, as 
contribuições somam mais de 100% de tudo o que 
se arrecada com impostos compartilhados. Por quê? 
Porque as bondades são feitas, Senadora Ana Amé-
lia – V. Exª, que sempre também aqui tem sido uma 
voz vibrante na direção do novo Pacto Federativo –, as 
bondades são sempre feitas com os parcos impostos 
hoje compartilhados com Estados e Municípios.

Esta não é uma manifestação de oposição; é 
uma manifestação da cidadania. Fomos governadores 
e temos a responsabilidade de compreender que ou 
temos a coragem de refundar a Federação do Brasil ou 
seremos todos cúmplices dessa sanha arrecadadora 
do Governo Federal.

Dou um aparte, se me permite a Presidente, ao 
Senador Wellington e, em seguida, ao Senador Jay-
me Campos.

Ouço o Senador Wellington Dias, Governador 
Wellington Dias, e o Senador Jayme Campos.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 
Aécio, primeiro, quero aqui louvar por estarmos tra-
tando dos temas que interessam à Federação. Muitas 
vezes, ficamos discutindo aqui nome de rodovias, e 
me constrange trazer ao Parlamento brasileiro alguns 
temas que, por mais importantes que sejam no nível 
local, não estão dentro daqueles grandes temas que 
nós temos. Quero lembrar, permitam-me, algumas coi-
sas. A primeira é que já faz mesmo algum tempo que 
a União vem ampliando essa concentração. E também 
tenho, da mesma forma que V. Exª, o interesse que 
possamos fazer o caminho contrário. Lembrar que a 
criação dessas contribuições foi uma forma – inclusive 
não partilhada com os demais Estados – ocorrida mais 
para trás. Assim como, em relação à saúde, permita-
-me apenas lembrar que essa participação maior se 
dava no instante em que nós tínhamos a antiga CPMF. 
Também acho que nós votamos aqui a Emenda nº 29 
capenga, por isso que há esse problema hoje para 
Estados e Municípios. Temos que olhar para isso. Es-
tou junto com V. Exª na questão do saneamento. E 
não posso deixar de ressaltar que foi exatamente no 

entendimento com o Governo que tratamos de temas 
como esse, do Fundo de Participação, do e-commerce, 
o comércio eletrônico que temos que trabalhar, da re-
dução da dívida; e é assim que vamos tratar da ques-
tão do Fundo de Participação. Devo dizer que estive 
ouvindo atentamente sobre a fala que a Presidenta fez 
ontem na marcha dos prefeitos sobre os royalties. Os 
três aspectos levantados – eu acho que houve ali um 
erro na forma de colocar – a Presidenta levantou que 
ela é contra a quebra de contrato. Todos nós somos. O 
País tem que honrar os seus contratos. Que não quer 
inviabilizar Rio e Espírito Santo: nós também. Que tem 
que trabalhar uma regra nova daqui para frente: nós 
também. Então, o projeto que esta Casa aprovou e V. 
Exª nos ajudou aqui na defesa, na construção, é um 
projeto que tem que ser votado lá na Câmara. Nesse 
ponto eu acho que a marcha dos prefeitos e o fórum 
dos governadores ajudam nessa direção. Está correto, 
é preciso discutir temas como per capita SUS, como o 
repasse de Fundeb que dá essa crise hoje devido ao 
piso da educação. O problema não é o piso da educa-
ção, o problema é na hora da distribuição dos recursos 
do Funbeb que colocou uma amarra para Estados e 
Municípios que têm maior dificuldade. Então, quero 
aqui me congratular e quero me somar para estarmos 
juntos nessa agenda do Pacto federativo, uma agenda 
que trata de mudanças que não são fáceis na repac-
tuação do Pacto federativo, como chamamos, com a 
União. Muito obrigado.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Agra-
deço a contribuição de V. Exª e, se me permite a Pre-
sidência, dou um aparte ao Senador Jayme Campos. 

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu 
caro Senador Aécio Neves – a minha intervenção, Srª 
Presidente, será rápida –, eu não poderia deixar aqui 
de manifestar o meu aparte a V. Exª, diante do assunto 
muito pertinente que traz à tribuna, na tarde de hoje, 
sobretudo V. Exª que já foi governador por dois man-
datos, já foi Presidente da Câmara e certamente é um 
dos brasileiros que mais conhecem as problemáticas de 
nosso País. V. Exª abordou vários assuntos: a questão 
do pacto federativo, uma melhor distribuição da renda 
nacional que hoje concentra na mão do Poder Execu-
tivo Federal. Todavia, quando V. Exª disse aqui, e que 
me chamou muito a atenção, que hoje nas compa-
nhias de saneamento deste País se paga mais tributo 
do que se investe, na medida em que 17%, Senador 
Aécio Neves, das mortes desconhecidas neste País 
ocorrem por uma questão de saneamento básico. Por 
isso, é fundamental que busquemos investimentos, 
seja na saúde, no saneamento, na segurança, em 
políticas públicas sociais, para certamente podermos 
melhorar as condições de vida do povo brasileiro, so-
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bretudo daqueles mais humildes. Nós temos que bus-
car, certamente agora, e temos essa missão nobre, 
que o Governo Federal, por meio do Poder Executivo, 
sensibilize-se e faça uma melhor distribuição. É incon-
cebível, meu caro Senador e futuro Presidente Aécio 
Neves, que – particularmente posso falar em termos 
de Mato Grosso – o meu Estado, o Estado de Mato 
Grosso, nas suas receitas correntes líquidas, gaste 
21%, ou seja, desembolse para pagar dívida. Ou seja, 
pagou no ano passado R$1,5 bilhão de uma dívida de 
R$5 bilhões e ainda deve R$6 bilhões. Então, a dívida 
não decresce, ela cresce. Então, nós temos que discu-
tir. O mesmo que o BNH – palavras aqui do Senador 
Luiz Henrique. Então, V. Exª vem em bom momento. 
Temos que somar, naturalmente, a proposta. Nós es-
tamos aqui não como uma oposição raivosa, radical, 
muito pelo contrário; nós queremos aqui dar a nossa 
contribuição e, sobretudo, na somatória dos esforços, 
buscar bons encaminhamentos, defendendo os inte-
resses do povo brasileiro. Parabéns pelo seu pronun-
ciamento, meu caro Senador e futuro Presidente Aécio 
Neves. Muito obrigado.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Agradeço a gentileza de V. Exª, Senador Jayme. Mais 
uma vez, o conhecimento profundo de V. Exª sobre a 
matéria só torna um pouco mais relevante este meu 
pronunciamento. E V. Exª sabe como eu que existe 
um projeto tramitando na Casa que poderia ser um 
primeiro gesto do Governo Federal nessa direção de 
transformar, realmente, o Brasil em um país carinho-
so para com suas crianças, que seria nós trazermos 
a zero, zerarmos as alíquotas do PIS e COFINS sobre 
as empresas de saneamento.

Caminho para encerrar, agradecendo a tolerância 
de V. Exª, ilustre Senadora Ana Amélia, e dizendo, ao 
final, que a sensação que me passa é de que, voluntá-
ria ou involuntariamente, há uma tendência do governo 
de avançar na concentração de receitas, fazendo com 
que os Estados e Municípios sejam cada vez mais pe-
dintes em relação ao Governo Federal.

Espero ainda viver no Brasil onde as marchas 
dos prefeitos não sejam mais marchas reivindicató-
rias e frustrantes, Senador Ivo Cassol, como essas a 
que temos assistido continuamente em Brasília, sejam 
marchas de confraternização por um novo Brasil, por 
um Brasil mais igualitário. E esse Brasil igualitário só 
vai ser realidade no momento em que Municípios e 
Estados readquirirem as condições de eles próprios 
enfrentarem as suas dificuldades, sem depender da 
benevolência, sem depender do carinho, sem depen-
der do humor do Governo Federal, em especial da 
Senhora Presidente da República.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Aécio Neves, o tempo dado a V. Exª 
é pertinente à importância das questões tratadas, até 
porque muitos prefeitos estão aqui acompanhando a 
XV Marcha, e isso tem um relevo grande no debate 
do pacto federativo.

Convido para fazer uso da palavra, pela liderança 
do PMDB, Senador Romero Jucá.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, só pela ordem. Peço a minha inscrição pela 
liderança do PT. Wellington Dias.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª já está inscrito.

A Mesa informa que pela ordem de inscrição é 
um orador inscrito e um orador pela liderança. Não 
estando presente o Senador, V. Exª, Senador Luiz 
Henrique, é o próximo a falar como orador inscrito. É 
o nono, depois da manifestação do Líder do PMDB, 
Romero Jucá. Está inscrito o Senador Wellington Dias, 
pela liderança do PT, que será o próximo a manifestar-
-se, com inscrição pela liderança.

Senador Jayme Campos, pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, enquanto aguarda chegar à tribuna o Líder 
Romero Jucá, eu queria fazer um breve comunicado, 
rapidinho, uma homenagem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pois não.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é com imenso pesar que comunico o fale-
cimento, na madrugada de terça-feira, da advogada 
mato-grossense Bianca Lorena da Rocha Capilé, aos 
33 anos, vítima de câncer, num hospital de São Paulo.

Bianca, há 14 anos, Senadora Ana Amélia, lutava 
contra uma doença cruel. Em vez de esmorecer, resol-
veu usar o seu sofrimento para levar conforto aos seus 
semelhantes, cirando um site em que disseminava os 
mais belos ensinamentos religiosos, levando alento e 
estímulo a milhares de internautas.

Eu gostaria de manifestar meus sentimentos à 
família Capilé na pessoa do Dr. Osmar Capilé, pai de 
Bianca, homem de grande sabedoria, que saberá, 
neste momento, levar o conforto, solidariedade à mãe, 
aos irmãos, parentes e amigos que tanto admiravam 
a sua filha.

Para concluir, Srª Presidente, eu gostaria apenas 
de lembrar um pensamento dessa jovem advogada, 
que promoveu justiça, a justiça bem aventurada dos 
que dedicam a vida a amar o próximo.

Disse ela, Srªs e Srs. Senadores – gostaria de 
lembrar um pensamento de Bianca que bem expressa 
o trabalho por ela realizado: “Às vezes Deus não muda 
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as circunstâncias para que as circunstâncias mudem 
as pessoas.”

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Jayme, a Mesa solidariza-se com o 
drama dessa família e com o bonito exemplo deixado 
por essa jovem.

Com a palavra, o Senador Romero Jucá, inscrito 
para falar em nome da Liderança do PMDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srªs e Srs. Senadores, quero, nesta, tarde fazer três 
registros. Serei rápido.

O primeiro deles: participei hoje, pela manhã, da 
instalação da Comissão da Verdade e da solenidade 
de regulamentação da Lei de Acesso à Informação, 
duas matérias que ajudei a aprovar aqui, no final do 
ano passado, ainda Líder do Governo. Esta Casa votou, 
por unanimidade, um parecer competente do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, que representou toda a Casa, 
numa tarde memorável, registrando a importância da 
Comissão da Verdade, o enfoque que o País esperava, 
a expectativa da sociedade. 

Hoje, como desdobramento daquela tarde me-
morável aqui, Senador Aloysio Nunes – V. Exª também 
estava na solenidade –, nós vivemos um momento 
histórico no País. Nós tivemos mais orgulho ainda de 
ser brasileiros e de acreditar na democracia porque 
vimos hoje, numa solenidade que reuniu os ex-Presi-
dentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Hen-
rique Cardoso e Lula, junto com a Presidenta Dilma, 
se instalar uma comissão que é fruto exatamente do 
amadurecimento da sociedade brasileira, do amadu-
recimento da classe política e do fortalecimento de 28 
anos de democracia. Um período estável, um período 
democrático, quando o País avançou muito, Senador 
Luiz Henrique. Com a democracia, veio a estabilidade 
econômica, veio o crescimento, veio a distribuição de 
renda; veio, enfim, a mobilidade da sociedade rumo a 
melhores condições de vida. 

Eu fiquei orgulhoso de ver hoje, na instalação 
da comissão, os membros empossados, sem dúvida 
nenhuma, todos eles honrando e dignificando sua in-
dicação, com plenas condições de realizar um bom 
trabalho. E o discurso da Presidenta Dilma, que se 
emocionou ao final, exatamente lembrando das per-
das durante o período da ditadura, do sofrimento das 
famílias, dessa marca, dessa cicatriz que ficou na alma 
do povo brasileiro. A cicatriz não pode ser removida, 
mas acho que ela pode ser cuidada e pode servir de 
exemplo para o futuro, para que fatos como esses não 
se repitam. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma ma-

nhã memorável que quero registrar aqui no plenário, 
como outros Senadores já o fizeram.

O segundo assunto de que quero falar é o anún-
cio da Agência Nacional de Energia Elétrica no sentido 
de registrar que a conta de luz dos brasileiros deverá 
baixar 3%, em razão exatamente da nova definição 
da Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC, que 
é um recurso arrecadado para subvencionar sistemas 
não interligados, sistemas isolados, principalmente na 
Amazônia e no Centro-Oeste.

A Aneel fez a sua reunião ontem, definiu uma di-
minuição nos valores do subsídio e, portanto, a conta 
da energia elétrica do brasileiro deverá diminuir 3%, 
pelo menos, em razão dessa nova estimativa da baixa 
do consumo da CCC.

É importante dizer que essa conta ainda irá di-
minuir mais ainda, porque estão em andamento obras 
importantes que interligam sistemas isolados de ener-
gia no Norte. Está em obra a ligação Tucuruí–Manaus, 
a ligação Manaus–Boa Vista e a ligação com Macapá. 
Portanto, teremos a condição de interligar três capitais 
ao sistema brasileiro de energia, fazendo com possa-
mos, de um lado, atender melhor e dar suporte ao de-
senvolvimento destes Estados – Amazonas, Roraima e 
Amapá –, e, de outro lado, diminuir a conta de energia 
do povo brasileiro.

Portanto, eu queria fazer este registro também.
Por último...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador, o senhor me dá licença, porque que-
ro saudar as crianças que estão ouvindo aqui, alunos 
do ensino fundamental do colégio Maurício Salles de 
Mello, daqui do Distrito Federal.

Como a notícia que o senhor está dando agora, 
neste momento, é sobre energia, as crianças devem 
dizer em casa, aos pais, essa boa notícia que V. Exª 
está antecipando.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
As crianças podem registrar em casa que nós temos 
trabalhado, que a conta de energia deverá baixar 3%,.

Mas, ontem, a Presidenta Dilma, na reunião com 
os prefeitos, já falou que o Governo estuda a diminuição 
de impostos do sistema da conta de energia elétrica, 
porque o imposto da energia elétrica no Brasil é muito 
alto. A energia é, de um lado, insumo de produção e 
não pode ser tão cara, e, de outro lado, é bem-estar 
para a sociedade e não pode ter um peso de impostos 
da forma como se tem hoje. Então, o Governo estuda 
a desoneração da conta de energia...

(Interrupção do som.)

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
... eu gostaria de registrar o andamento da Operação 
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Ágata e a presença do Vice-Presidente Michel Temer 
no Estado de Roraima, no dia de ontem. O Vice-Pre-
sidente visitou a cidade de Bonfim, a cidade de Boa 
Vista, andou pelo Norte, visitou pelotões de fronteira 
e, em Bonfim, anunciou que o Governo brasileiro deve 
ampliar o número de pelotões de fronteira, o que é um 
dado extremamente positivo para a região amazônica.

Nós temos uma fronteira imensa, uma fronteira 
descoberta, uma fronteira sem a presença nem militar 
nem de governo, sem dúvida, uma fronteira aberta a 
todo tipo de desmando. A ampliação dos batalhões de 
fronteira é um ganho para a sociedade da Amazônia, 
é um ganho de proteção para a sociedade brasileira 
e, portanto, deve ser apoiada.

Quero aqui registrar a importância da Operação 
Ágata, que realizou uma série de ações de proteção e 
de defesa e também de ações sociais em vários Mu-
nicípios, e registrar também a importante presença do 
Vice-Presidente e do Ministro da Defesa, Celso Amo-
rim, in loco, realizando ações e olhando a realidade 
da nossa região. 

Eu gostaria de pedir a transcrição das matérias 
“Vice-Presidente confirma mais pelotões de fronteira” 
e “Conta de luz poderá ter queda de 3%”.

Muito obrigado, Srª Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Vice-presidente confirma mais Pelotões de Fron-
teira em RR

Vice-presidente Michel Temer veio acompanhado 
de ministros e outras autoridades 

Após avaliar positivamente as atividades da Ope-
ração Ágata 4 desenvolvidas em Roraima, o vice-pre-
sidente da República, Michel Temer (PMDB), ratificou 
a decisão do Governo Federal em ampliar o número 
de Pelotões Especiais de Fronteira, inclusive em áreas 
indígenas, respeitando os direitos dos povos. 

Temer chegou a Roraima anteontem, acompa-
nhado do ministro da Defesa, Celso Amorim, e pelos 
comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
além de outras autoridades. Eles vieram acompanhar 
de perto as ações da operação, deflagrada no início 
do mês na Amazônia pelas Forças Armadas. A ação 
conta com 8.700 militares, 11 navios, nove helicópte-
ros e 27 aviões. 

“É preciso cuidar com muita tranquilidade dessa 
questão, não agredir aos indígenas, mas ao mesmo 
tempo produzir eventos que os integre à nacionalidade. 
E isso tem sido feito”, disse o vice-presidente em cole-

tiva de imprensa, referindo-se à construção dos pelo-
tões, que não precisarão de aval dos povos indígenas 
para serem instalados nos territórios. “Temos visto o 
que está sendo feito aqui [em Roraima] e verificamos 
uma integração muito grande da nação indígena por 
meio das Forças Armadas”, complementou ele. 

De acordo com Celso Amorim, existe um plane-
jamento que “aos poucos está reforçando os Pelotões 
Especiais de Fronteira”. “Há um plano geral de arti-
culação que envolve maior presença do Exército nas 
fronteiras. São muitos espaços a serem preenchidos”, 
disse, sem delimitar o prazo de quando esses pelotões 
serão construídos, inclusive os seis previstos para Ro-
raima, há dois anos. 

Michel Temer acompanha ações sociais realiza-
das pelo Exército em Bonfim

Sobre a Operação Ágata 4, o vice-presidente 
Michel Temer enalteceu as atividades de segurança 
na fronteira e, destacou, em especial, as Ações Cívi-
cos Sociais (Aciso), que levam atendimento médico e 
odontológico aos moradores dessas regiões. No Pará, 
onde esteve antes de vir para Roraima, ele ficou im-
pressionado com o atendimento médico prestado pelos 
militares em barcos fluviais aos ribeirinhos, segundo 
sua assessoria. 

O vice-presidente esteve ontem no Município de 
Bonfim com sua comitiva, além do governador Anchieta 
Júnior (PSDB) e do vice-governador Chico Rodrigues 
(PMDB), onde acompanhou atividades da operação. 
Ele verificou ações de saúde, bloqueio de estradas e 
conheceu o Pelotão Especial de Fronteira da cidade. 
Temer não visitou a região de Surucucu, na terra indí-
gena Yanomami, como estava previsto, em razão do 
mau tempo. 

Segundo ele, operações semelhantes à Ágata 4 
serão realizadas, concomitantes a ações permanentes 
de patrulhamento nas fronteiras. 

O governador de Roraima, Anchieta Júnior, en-
fatizou os benefícios da Operação Ágata 4, que junto 
com a Sentinela tem atuado  no combate ao garimpo 
ilegal, narcotráfico, tráfico de pessoas e outros ilícitos 
transfronteiriços. 

Michel Temer embarcou no início da tarde para 
Manaus, onde terá agenda semelhante. Depois retor-
nará para Brasília. A Operação Ágata 4 é realizada 
pelas Forças Armadas com apoio de órgãos federais 
e estaduais nos cinco mil quilômetros de faixa de fron-
teira com a Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e 
Guiana. 

Somente em Roraima, militares da operação já 
vistoriaram 7,5 mil veículos e prenderam 11 garimpeiros. 
Um ponto de garimpo ilegal foi desativado e uma pista 
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de pouso clandestina na terra Yanomami foi destruí-
da. Já foram percorridos mais de seis mil quilômetros 
de rios e 25 mil km de rodovias, estradas e vicinais. A 
Ágata 4 está prevista para encerrar amanhã.

Vice-presidente Acompanha Operação

O vice-presidente, Michel Temer (PMDB), conce-
deu entrevista, no início da tarde dessa terça-feira (15), 
na Base Aérea de Boa Vista, para falar sobre a visita 
que fez no Estado, onde está sendo realizado mega 
operação militar Ágata 4. O político desembarcou pela 
manhã no município de Bonfim para acompanhar ati-
vidades da ação. De acordo com ele, a operação, em 
Roraima, satisfez os anseios das autoridades.

“Eu, o ministro da defesa, Celso Amorim, o gover-
nador José de Anchieta e demais autoridades ficamos 
satisfeitos com a ação nesse Estado. Nós fizemos três 
operações anteriores, por meio do Ministério da Defe-
sa, sempre com muito sucesso. Mas, especialmente, 
a Ágata 4 tem uma integridade absoluta, prevendo 
uma séria de necessidades. Não só a questão da se-
gurança, mas a ação cívico-social que inclui serviços 
de saúde”, declara.

A operação Ágata 4 ocorre nas fronteiras do Bra-
sil com a Colômbia,Venezuela, Suriname, Guiana e 
Guiana Francesa, reprimindo o tráfico de drogas e de 
armas, garimpo ilegal e desmatamento. Temer afirma 

que o sucesso da operação representa o Plano Es-
tratégico de Fronteiras. “O ministro (Celso Amorim) já 
me informou que vamos ter mais operações. E man-
ter as que são permanentes e são trabalhadas pelas 
Forças Armadas nas fronteiras. E, de vez em quando, 
acentuadamente, instituir algumas como essa (Ágata 
4)”, destaca.

O ministro Celso Amorim ressaltou que o Go-
verno Federal vai reforçar aos poucos os pelotões de 
fronteira. “Com respeito à legislação e sem agressões, 
vamos procurar desenvolver essa a proximidade, como 
fizemos em Bonfim, onde a maioria da população é 
indígena. Há um plano geral do Exército que envolve 
maior presença nas fronteiras. Pretendemos trabalhar 
de uma maneira planejada e adequada”, enfatiza.

Para o governador José de Anchieta (PSDB), é 
fundamental a participação do Estado no Plano Es-
tratégico de Fronteiras. Segundo ele, apesar da Ope-
ração Ágata ser provisória, a operação Sentinela vem 
garantir a segurança em Roraima.

“É muito importante este reconhecimento de ga-
rantir a segurança das nossas fronteiras. Temos um 
pouco mais de 2 mil quilômetros só aqui em Roraima.
As Forças Armadas estão aí  para combater os ilíci-
tos como o garimpo ilegal e as pistas clandestinas”, 
avalia Anchieta.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP - RS) 
– Na forma regimental, sua solicitação de transcrição 
nos Anais, Líder do PMDB, Romero Jucá, será atendida.

Para fazer uso da palavra, como orador inscrito, 
o Senador Luiz Henrique. 

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Nobre Srª Senadora Presidente, Senadora Ana Amélia, 
Srªs e Srs. Senadores, quando o inexcedível político da 
nossa geração Ulysses Guimarães assinou, como primeiro 
signatário, a Constituição Cidadã, inaugurou-se um novo 
período neste País, um período de absoluta ruptura com 
qualquer tipo de opressão, com qualquer tipo de restrição 
à liberdade pública e à liberdade individual neste País. 
Fez-se uma ruptura com o período autoritário inaugurado 
em 1964, fez-se uma ruptura com todos os decretos de 
força instaurados durante aquele período.

Mas não fizemos, Sr. Presidente e nobres Srªs 
e Srs. Senadores, uma ruptura com as estruturas 
administrativas e econômicas deste País. A grande 
ruptura que tínhamos que fazer, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, era a ruptura com a centralização 
do nosso País.

Nobre Senador Sérgio Souza, o Brasil é um con-
tinente cheio de brasis, diversos, diferentes. O Brasil é 
um continente cheio de diversidades, de características 
peculiares, de condições geográficas, étnicas e culturais 
diferentes. E nós, no entanto, mantivemos uma estrutura 
centralizada em Brasília, que, após a Constituição, au-
mentou extraordinariamente seu nível de centralização. 

Assistimos, mais uma vez, a um filme patético: 
a Marcha dos Prefeitos. Um filme que se repete todo 
ano, em que governantes de estruturas famélicas vêm 
a Brasília reivindicar migalhas de participação no bolo 
tributário nacional.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de que a próxima 
Marcha dos Prefeitos para Brasília fosse a marcha 
pela descentralização, fosse a marcha pelo novo pacto 
federativo, fosse a marcha pela reestruturação econô-
mica e administrativa do nosso País.

Hoje, participamos, a convite do Presidente Ro-
bson Andrade, de uma reunião do Fórum Nacional da 
Indústria, em que nos foi apresentado um elenco de 
problemas que entravam o desenvolvimento nacional, 
que dificultam a competitividade nacional, que dificul-
tam a participação da indústria nacional, da indústria 
de transformação no comércio internacional. Ali foram 
apresentados os principais óbices que impedem o Brasil 
de caminhar para um efetivo desenvolvimento, para a 
redução das desigualdades regionais, para a redução 
das desigualdades individuais.

A carga fiscal, que já chega a 40% do PIB, é um 
desses elencos deletérios que impedem o desenvol-

vimento da Nação; a ciclotimia do câmbio, que agora 
está assustando os agentes econômicos com uma 
rápida subida, depois de anos de sobrevalorização 
do real; a questão dos juros que estão decrescentes, 
mas que ainda são muito altos em relação a nossos 
parceiros internacionais; a questão da infraestrutura, 
a questão dos investimentos nacionais.

O Brasil investe 17%, quando deveria investir 
25%, no mínimo, contra 30% do Chile, contra 35% da 
Coreia e 50% da China.

Os investimentos públicos do País, não obstan-
te todo o esforço do PAC, mal chegam a 2% do PIB, 
quando deveriam situar-se em 5%.

E o baixo investimento nacional na inovação. 
Diferentemente dos outros parceiros emergentes que 
investem pelo setor privado, 70% do produto da pes-
quisa científica e tecnológica. No Brasil, o setor privado 
contribui com apenas 30%, enquanto 70% correspon-
dem ao investimento público, mas que não chega a 
ultrapassar, significativamente, 1% do PIB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Marcha dos 
Prefeitos, a grita do setor da indústria de transformação 
fazem-nos refletir a necessidade de uma nova ruptura. 
Não mais a ruptura pela democracia, mas a ruptura 
pelo desenvolvimento econômico e pela justiça social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, 
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Muito obrigado, Senador Luiz Henrique.

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, 
pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Mário Couto, está havendo uma reu-
nião da Mesa e, dentro de instantes, poderemos res-
ponder a V. Exª quando acontecerá a Ordem do Dia, 
mas deve abrir nos próximos minutos.

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

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Inscrito como Líder, convido a fazer uso da 
palavra o Senador Wellington Dias.

Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, faço um 
cumprimento especial, Senador Luiz Henrique, aos 
Prefeitos de todo o Brasil que nos acompanham neste 
momento, da tribuna de honra.
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Sejam todos bem-vindos ao plenário do Senado 
Federal. Espero que V. Exªs levem a seus Municípios 
as notícias esperadas pela sua população.

Senador Wellington Dias, V. Exª tem palavra pelo 
tempo regimental de cinco minutos.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
Liderança. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, quero saudar também os 
prefeitos que hoje visitam tanto o plenário do Senado 
Federal, quanto os gabinetes parlamentares e as vá-
rias comissões da Casa.

Hoje, pela manhã, estive novamente participando 
da abertura dos trabalhos relativos aos temas propos-
tos para esse debate.

Inicialmente, devo dizer que a pauta dos Municí-
pios é a das mudanças no pacto federativo. Eu acom-
panho, desde anteontem, a fase preparatória, e lembro 
aqui que os Municípios querem exatamente que haja 
uma maior capacidade de investimento descentraliza-
do. Ou seja, se, de um lado, temos, por parte da União, 
fontes de recursos que não são partilhados, como as 
contribuições, há necessidade de se fazer uma revisão...

Aliás, devo dizer aqui que o Presidente Lula deu 
um passo importante nisso, repassando uma fatia 
maior no Fundo de Participação. Com apenas 1% a 
mais no Fundo de Participação - e a proposta inicial 
dos Municípios era de 2 pontos percentuais - você 
aumenta, de forma descentralizada, a capacidade de 
investimento dos Municípios. Então, eu creio que é 
uma pauta corretíssima.

Aqui, que também interessa aos Municípios, o Se-
nado Federal, de forma muito corajosa e responsável, 
acaba de aprovar a Resolução nº 72, que trata da regu-
lamentação do comércio de importados com ICMS no 
destino voltado para produtos importados. Isso vai re-
presentar - infelizmente é um tributo que entra em vigor 
apenas a partir de 2013 – uma nova forma de partilha, 
onde muitos Estados, muitos Municípios que são apenas 
consumidores passarão a ter um aumento na sua receita.

Eu destaco aqui – votamos agora nas comissões 
e estamos terminando para votar no Plenário – o e-co-
mércio, comércio eletrônico, que também, da mesma 
forma, coloca as condições de ampliação de recursos, 
de receitas de ICMS para os Municípios. A falta des-
sa regulamentação desorganiza o comércio local e, 
ao mesmo tempo, significa uma evasão de divisas de 
recursos para muitos Municípios e Estados brasileiros.

Está na pauta de discussão a redução da dívida 
para os Estados e para os Municípios que têm contra-
tos. Creio que também é algo que temos que tratar com 
toda prioridade. Destaco aqui alguns temas que vamos 
ter que tratar empurrados, inclusive, no caso do Fundo 

de Participação, por uma decisão judicial. Nós temos 
que fazer, com muita responsabilidade, ainda este ano.

Tenho defendido que a gente possa incluir nesta 
pauta a distribuição dos recursos do Fundeb. O Con-
gresso Nacional, a cada ano, através de uma regra que 
é aprovada, define como se dá o reajuste do piso da 
educação. É preciso, portanto, que se tenha uma revi-
são no formato da partilha dos recursos do Fundeb para 
evitar dificuldades para Municípios e para Estados que 
têm que partilhar a sua receita da educação, repassando 
direto para o Fundeb, portanto, tendo essa dificuldade.

Temos diferenciações de Estados e Municípios, 
como Alagoas, em que mais de 90% dos alunos da 
rede de educação e, em alguns Municípios, 100%, 
como ocorre com o meu Estado, o Piauí, têm que es-
tudar na rede pública, enquanto que outros estudam 
na rede privada. Então, acredito na necessidade de 
fazermos uma nova revisão e temos que fazê-la agora, 
quando discutimos o Plano Decenal da Educação, que 
tem condições de ampliação de receitas nos próximos 
anos, para que possamos ter uma complementação 
maior da parte da União, usando essa fonte de receitas.

O valor repassado por habitante relacionado ao 
SUS e os investimentos que são feitos de toda ordem 
que precisam de novas regras. Cito duas regras para 
vermos como algumas pequenas mudanças dão um 
grande impacto em todo o Brasil, como a regra rela-
cionada à política de habitação.

O Minha Casa, Minha Vida, Senador Aloysio, no 
primeiro momento, priorizava municípios com mais 
de 50 mil habitantes. Isso deixava de fora aproxima-
damente 90% dos Municípios brasileiros. Então, uma 
mudança para atender os Municípios com menos de 50 
mil habitantes já propõe, como ocorrerá este ano, um 
atendimento a uma quantidade maior de Municípios.

Defendo, da mesma forma, que o Água para Todos 
e o recente Programa Brasil Carinhoso, relacionado a 
creches, tenham regras nessa direção, permitindo que 
os que mais precisam sejam os mais bem contemplados.

Sr. Presidente, conto com sua paciência para fi-
nalizar. Gostaria de tratar de um tema que, para mim, 
é muito caro: votação de regulamentação de royalties 
e participação especial. Está na Câmara, depois de 
aprovado no Senado. Informo, com muita propriedade, 
que hoje estive lá com o Presidente Paulo Ziulkoski, 
tratando desse tema. Então, eu lembrava... 

Vejam só: a fala feita pela Presidente, na minha 
visão, não tem coerência com o que nós aprovamos 
aqui. Senão vejamos: a proposta que a Presidenta 
defende é que não se tenha quebra de contratos. Não 
há, no projeto aprovado aqui – verifique agora -, nem 
no projeto que está na Câmara, nem no relatório do 
Deputado Zarattini, nem em nenhuma das emendas 
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suscitadas, quebra de contrato. Não estamos mexendo. 
O Brasil honrará os contratos assinados com as em-
presas que ganharam os leilões, enfim, nós estamos 
tratando de distribuição – e distribuição justa.

Segundo ponto: é preciso que haja uma regra que 
não desequilibre o Rio e o Espírito Santo. Também, 
assim como no Senado, é esse o espírito da discus-
são lá na Câmara.

O relatório vai nessa direção: garantir que aquilo 
que recebiam esses Estados e esses Municípios até 
agora continuem recebendo; daqui para frente, uma 
nova regra. A alteração, portanto, daqui para frente...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. In-
tervenção fora do microfone.) – É isso que estamos 
defendendo.

E apenas para encerrar...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Vejam: a proposta que aprovamos aqui no Senado 
coloca uma condição de solução, porque a Presidente 
da República abriu mão de parte das suas receitas. 
Tinha 30% de royalties, aceitou ficar com 20%; tinha 
50% de participação especial, aceitou ficar com 46%.

Por essa configuração, aprovado o texto que está 
lá na Câmara, nós teríamos cerca de R$8 bilhões a 
distribuir entre todos os Estados; cerca de R$14 bilhões 
com os confrontantes; e a União ficaria com uma recei-
ta de aproximadamente R$8 bilhões ou R$9 bilhões.

Então, é isso que nós queremos a aprovação O 
que eu quero aqui é que possamos ter, da parte da 
Câmara Federal, como fez o Senado, pautar com prio-
ridade esse projeto, porque ele é importante para uma 
receita que não é para o próximo ano, é ainda para 
este ano, para os Estados e Municípios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, com todo 
o respeito a V. Exª, eu insisto num direito que é meu...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (...) 
como Senador da República. Aqui fizemos um pacto 
para que a Ordem do Dia começasse às 16 horas. Pedi 
informação a V. Exª, que me respondeu...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (...) 
que haveria uma reunião de Lideres. Eu olhei para o 
plenário; vi o Líder José Agripino, vi o Líder da mino-
ria. Liguei para o gabinete, e o Senador Alvaro está no 
gabinete; então, não tem reunião de lideres nenhuma, 
com respeito à afirmação de V. Exª.

Depois, verifico, perguntando a cada um dos Lí-
deres, que a pauta está trancada.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
há matéria para votar.

Então, eu volto, sem nenhum questionamento, 
Presidente, a exigir os meus direitos: quero que – e vi 
V. Exª combinar com a Senadora Marta, e não quero 
atrapalhar a Senadora Marta –, depois da fala da Se-
nadora, que V. Exª coloque a Ordem do Dia por direito 
de cada Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Mário Couto, na verdade era uma 
reunião da Mesa Diretora, que já terminou. O Presi-
dente Sarney está se dirigindo ao plenário para abrir 
a Ordem do Dia.

Assim, dentro de instantes, então, teremos a 
Ordem do Dia.

Se a pauta está trancada, poderemos voltar, sim, 
àquilo que o Regimento permite, e V. Exª é o primeiro 
Líder inscrito logo depois...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 
Exª, então, entendeu o meu direito.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Perfeitamente, Senador Mário Couto.
Com a palavra, como oradora inscrita, em permuta 

com o Senador Cícero Lucena, a Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Agradeço ao Senador Cícero Lucena por essa permuta.

Caros companheiros e colegas Senadores e Se-
nadoras, hoje, 16 de maio de 2012, é um dia que entra 
para a história como o dia em que o Brasil, a exemplo 
de muitos países que viveram períodos de exceção, 
assume, firme e decididamente, o compromisso de 
esclarecer fatos que, há muito tempo, permanecem im-
pedidos de vir à luz, para, além de preencher lacunas 
históricas, acalmar corações e mentes e a angústia de 
muitas famílias que ainda não sabem o paradeiro e a 
morte, principalmente a morte, de seus entes queridos.

A partir de hoje, sete homens e mulheres têm 
o compromisso de esclarecer violações de direitos 
humanos praticadas entre 1946 e 1988, a fim de efe-
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tivar, como diz o texto de sua constituição, “o direito 
à memória e à verdade histórica e de promover a re-
conciliação nacional”.

Ao instalar hoje a Comissão Nacional da Verdade, 
a Presidenta Dilma Rousseff, num ato que evidencia de 
maneira inquestionável o grau de maturidade política vivido 
pelo País, dá um passo decisivo para que sejam preen-
chidas lacunas que permanecem vazias desde o fim da 
ditadura militar, mesmo com a volta ao regime democrático.

Durante dois períodos de regime militar, as liber-
dades e garantias individuais e políticas foram violadas, 
e a função dessa Comissão é apurar crimes de Estado. 
Agora, cabe a esses cidadãos e cidadãs membros da 
Comissão analisar casos de tortura, mortes, desapa-
recimentos, ocultação de cadáveres, mesmo no ex-
terior, buscando, como está explícito em sua própria 
denominação, a verdade dos fatos.

Nos últimos dois anos e meio, houve muitas polêmi-
cas e negociações em torno da implantação e da própria 
missão da Comissão, que, agora, começa por buscar 
explicações sobre o destino dos desaparecidos políti-
cos. Apesar de as famílias dos desaparecidos já terem 
obtido do Estado o reconhecimento oficial da situação, 
elas têm, sim, o direito de saber as circunstâncias em 
que aconteceram as mortes, os desaparecimentos e, se 
possível, a localização dos corpos de seus filhos, mari-
dos, esposas, amigos, até hoje sem destino conhecido.

Não cabe falar em revanchismo, e o próprio ato de 
instalação da Comissão da Verdade mostra que ela é, 
antes de tudo – e foi um ato muito forte –, um desejo na-
cional. Por isso, podemos ver tantas pessoas de diferentes 
partidos, de diferentes matizes e de diferentes posições 
lá juntas. O gesto da Presidenta de convidar para a ceri-
mônia os ex-Presidentes José Sarney, Fernando Collor, 
Fernando Henrique Cardoso e Lula, além de diversas 
autoridades, inclusive militares, é uma evidente demons-
tração do acerto da Comissão. Estavam todos presentes.

Como fez questão de dizer a Presidenta Dilma Rous-
seff na solenidade, a Comissão da Verdade não é uma 
iniciativa dela ou de seu Governo, mas uma medida de 
Estado. E sua função responde “à necessidade imperiosa” 
de conhecer a nossa história, com a total “transparên-
cia da verdade”, sem intromissão – e isso ela frisou com 
muito cuidado – do Governo, mas com seu total apoio.

A Comissão Nacional da Verdade é uma conquista 
da sociedade, um avanço democrático e uma respos-
ta aos que ainda sofrem pelas consequências de um 
período negro de nossa história. E, como destacou a 
Presidenta Dilma, tem também um papel didático: o 
de permitir que a juventude brasileira, que merece a 
verdade, tenha acesso à verdade factual, para conhe-
cer a nossa história e formar suas opiniões. É preciso 

que os jovens se tornem cidadãos que não permitam 
a repetição dos erros cometidos.

Para terminar, cito mais uma vez a Presidenta Dil-
ma e faço minhas suas palavras, quando disse: “A força 
pode esconder a verdade, o medo pode adiá-la. Mas o 
tempo acaba por trazê-la à luz. Hoje, esse tempo chegou”.

Foi muito emocionante a reunião de hoje, prin-
cipalmente porque senti o empenho da Presidenta de 
realizar essa grande união nacional. Esse empenho foi 
exitoso, pelo que pudemos lá observar. E observamos 
ainda o nível de bom senso e de maturidade das pesso-
as que foram nomeadas para compor essa Comissão.

Fiquei, pessoalmente, extremamente feliz. Tam-
bém fiquei feliz com a presença da psicanalista Maria 
Rita Kehl, que poderá, certamente, observar aspectos 
variados e fazer considerações que são bastante dife-
rentes, por sua própria origem.

Agora, mudando totalmente de assunto, eu gos-
taria de falar sobre algo que é péssimo, horrível e difícil 
para todos os brasileiros, que é a questão do trans-
porte no Brasil. Ao abrirmos os jornais, vemos greve, 
transporte tumultuado, cidadãos levando de duas horas 
e meia a três horas para chegar às suas residências.

Hoje, pela manhã, a minha cidade, a cidade de 
São Paulo, sofreu de novo uma hecatombe nos meios 
de transporte com um acidente no metrô. Houve uma 
colisão de trens de metrô – isto nunca tinha ocorrido –, 
deixando mais de 30 feridos. Precisamente, 33 pessoas 
ficaram feridas no acidente, em dois trens da Linha 3 Ver-
melha do metrô de São Paulo. De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a colisão ocorreu pela manhã, por volta das 
10 horas, e o resgate foi encerrado por volta de 11h30.

Tudo isso ocorreu na Zona Leste. Falamos para 
o Brasil que, na Zona Leste, mora quase a metade da 
população da capital, da cidade de São Paulo, que é 
de onze milhões. Essa população usa o metrô de São 
Paulo e, quando não o usa, utiliza o radial, que também 
é outro inferno, para dizer com toda a clareza, como 
meio de transporte. As pessoas levam de duas horas e 
meia a três horas para chegar ao seu local de trabalho.

O mais sério é que, até meio-dia, conforme última 
informação que obtive, o metrô não sabia informar as 
causas do acidente. A Secretaria de Segurança Pública 
está abrindo inquérito, mas já comunicou que, segun-
do o Secretário-Geral do Sindicato dos Metroviários, 
provavelmente, o que fez parar o trem foi uma falha 
no sistema de automação. O sindicalista, que estava 
nessa hora reunido com a direção do metrô, disse que 
o sistema automático, que faz o trem parar quando o 
outro está à frente, não funcionou. Ele reitera que não 
pode ter havido falha humana, porque esse sistema é 
automático. Se não houve falha humana, houve falha 
do sistema. E sabemos que, quando sistemas desse 
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tipo não funcionam, isso se dá porque esses sistemas 
não têm manutenção adequada.

São Paulo não constrói os quilômetros de metrô 
que já deveria ter construído, pelas gestões que vêm 
ocupando o cargo no governo paulista. Começamos a 
construir nosso metrô junto com a Cidade do México, 
que, hoje, conta com 270 quilômetros de metrô; nós 
mal atingimos 80 quilômetros. Além da pouca quilome-
tragem, o metrô já está abarrotado de gente, porque 
também não foi desenvolvida uma política para se le-
varem os trabalhos para a periferia. Como eu estava 
dizendo, mais de cinco milhões moram na Zona Les-
te e, como não há trabalho na Zona Leste, têm de ir 
para o centro. A população da periferia da cidade tem 
de ir para o centro e tem de enfrentar quilômetros e 
quilômetros de fila. E, agora, o metrô, que ainda era 
um dos meios de transporte, está sem manutenção.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Convido V. Exª a assumir os trabalhos deste Se-

nado, ao tempo em que passo a palavra à Senadora 
Ana Rita, como próxima oradora. 

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidenta, prezadas colegas Senadoras, prezados cole-
gas Senadores, público da tribuna de honra, que nos 
acompanha nesta tarde, ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado.

Não é de hoje que as intensas chuvas que caem 
no Espírito Santo e, em particular, na região da Gran-
de Vitória causam enormes transtornos à população, 
principalmente quando as consequências são as en-
chentes, os alagamentos e as inundações. No último 
dia 14, segunda-feira, a Grande Vitória esteve pratica-
mente paralisada em decorrência das chuvas.

Foram incontáveis os transtornos no trânsito, com 
enormes congestionamentos que impediram que milha-
res de pessoas chegassem ao trabalho e pudessem 
cumprir seus compromissos. Muito mais graves, porém, 
são os prejuízos causados a milhares de residências, 
estabelecimentos comerciais e indústrias, cujas pessoas 
observam, de forma impotente, as águas invadindo seus 
imóveis e destruindo bens e pertences, muitas vezes 
fruto de uma vida inteira de trabalho. A essas pessoas, 
registro aqui minha mais profunda solidariedade.

Só para termos uma ideia, a quantidade de chuva 
que caiu na Grande Vitória foi muito maior do que o 
previsto para todo o mês de maio. Os 200mm de chu-
va registrados na região, na madrugada de domingo 
para segunda, foram os mais intensos dos últimos 88 
anos. A situação se agravou ainda mais, pois o imenso 
volume de chuvas coincidiu com a maré alta.

A situação mais grave e delicada é a do meu Mu-
nicípio, Vila Velha, e em especial na região onde moro, 
a Grande Cobilândia. A região fica abaixo do nível do 
mar e é cortada por diversos rios e canais. Todas as 
vezes que chove um pouco mais forte, o comércio, as 
casas, as ruas e as avenidas ficam completamente 
alagadas; como se isso não bastasse, os rios e os ca-
nais recebem esgoto in natura e, ao transbordarem, 
invadem as casas e o comércio local, representando 
sério risco à saúde das pessoas.

Sabemos que a origem desses problemas está 
na ocupação desordenada do solo, na falta de plane-
jamento e principalmente na omissão dos Poderes 
Públicos, seja ao permitir o loteamento indiscriminado 
dessas áreas sem a menor infraestrutura, seja porque 
não adotaram as medidas necessárias de cobrar dos 
responsáveis e mesmo de executar as intervenções e 
obras necessárias, para evitar os transtornos decor-
rentes de um evento natural e inevitável que são as 
chuvas. E não é de hoje essa omissão. A ocupação 
daquela região remonta ao século XVIII e se intensifi-
ca a partir da década de 50, ou seja, estamos falando 
de uma situação que vem se agravando há mais de 
50 anos, ou meio século, se preferirem.

O agravamento desse quadro se aprofunda ain-
da mais nas últimas décadas, com o crescimento ace-
lerado da região da Grande Vitória, o que aumentou 
significativamente a área construída e mesmo a cir-
culação de veículos.

Com razão, o que mais revolta e deixa indignada 
a população são anos e anos de descaso com uma 
situação mais do que previsível e passível de solução.

Como boa parte de minha vida vivi diante dessa 
revoltante realidade, convivendo com perdas constan-
tes por parte dos nossos concidadãos e com a cons-
tatação de que situações como essa têm se repetido 
frequentemente em diversas partes, não só no Estado 
do Espírito Santo, mas em diversas outras regiões de 
nosso País, é que tenho dedicado, desde o início do 
meu mandato, grandes esforços para que sejam des-
tinados recursos financeiros, soluções de engenharia, 
ações de prevenção e a fiscalização das ocupações do 
espaço urbano, de tal forma que tais problemas pos-
sam ser mitigados e mesmo resolvidos definitivamente.

No Senado Federal, tenho manifestado minha pre-
ocupação com essas situações de enchentes que atin-
gem as cidades em períodos de fortes chuvas e atuado 
no sentido de contribuir com uma legislação eficiente e 
capaz de dar respostas a esses problemas que atingem 
cotidianamente milhares de brasileiros e de brasileiras.

Cito aqui, Srª Presidenta, o Projeto de Lei de 
minha autoria, que trata especificamente do processo 
de impermeabilização dos solos, o qual altera a Lei n° 
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6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 
o parcelamento do solo urbano, e a Lei n° 11.445, de 5 
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, com o objetivo de estimular 
a adoção de medidas voltadas para o amortecimento 
e a retenção das águas pluviais em áreas urbanas.

Especificamente em relação ao meu Estado, é 
importante registrar as iniciativas previstas para mini-
mizar e mesmo solucionar o problema das enchentes 
em regiões da Grande Vitória.

Uma dessas iniciativas é o projeto de revitalização 
dos rios Formate e Marinho, uma reivindicação antiga 
dos municípios de Vila Velha e Cariacica, aprovado pelo 
Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande 
Vitória, Comdevit, e apoiado com recursos de ações 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)

Com recursos da ordem de R$114 milhões, o 
projeto pretende realizar uma série de intervenções ao 
longo das bacias dos dois rios, no qual estão previstas a 
execução de obras de limpeza e dragagem do rio; cons-
trução de parques lineares; requalificação dos espaços 
degradados; execução de ações de preservação am-
biental com a implantação de sistema de monitoramento 
de informações hidroclimáticas; e reassentamento de 
famílias que residem às margens do leito do Marinho.

Estima-se que, com a conclusão do projeto, cerca 
de 190 mil moradores dos bairros Cobi, Colilândia, Rio 
Marinho e Nova América, em Vila Velha, e Jardim Amé-
rica, Bandeirantes, Vasco da Gama, Sotelândia, Bela 
Vista, Jardim Botânico e Caçaroca, em Cariacica, sejam 
diretamente beneficiados com as intervenções. Também 
será favorecida a população das demais cidades da re-
gião metropolitana que utiliza o sistema viário, cuja mo-
bilidade urbana é afetada com os efeitos das inundações.

A viabilização desse projeto é fruto do acúmulo 
de forças dos Governos Federal, Estadual e Munici-
pais, e atende reivindicação histórica dos movimentos 
sociais que conseguiram, por meio de manifestações 
populares, muitas reuniões e caminhadas, chamar 
atenção do Poder Público.

No entanto, o problema das enchentes e dos ala-
gamentos em Vila Velha não se esgota apenas com es-
sas intervenções propostas nos rios Marinho e Formate, 
já que a cidade é entrecortada por diversos outros rios 
e canais, a exemplo do rio Aribiri, canal da Costa e rio 
Guaranhuns. Portanto, a solução parte de uma interven-
ção macro em toda a bacia hidrográfica do município.

Nesse sentido, atuei fortemente no Governo da 
presidenta Dilma com o objetivo de que fossem dis-
ponibilizados recursos para a elaboração de estudos 
e projetos capazes de apontar as soluções definitivas 
para o problema das enchentes e alagamentos em 
boa parte dos Municípios de Vila Velha e Cariacica.

O resultado dessa luta foi a liberação, por parte 
do Ministério das Cidades, de recursos da ordem de 
R$ 5 milhões, destinados ao Governo do Estado para 
a elaboração de estudos e projetos, para o manejo de 
águas pluviais das bacias hidrográficas dos rios Aribiri, 
canal da Costa e Guaranhuns, em Vila Velha, e cór-
rego Campo Grande e Jardim de Alah, em Cariacica.

Com o resultado desse trabalho e a futura execu-
ção das intervenções, pretende-se obter melhorias de 
qualidade de vida para a população, em especial para 
a população de baixa renda, que ocupa áreas de riscos 
situadas próximas aos corpos d’ água, revertendo o atual 
quadro socioeconômico e ambiental dessa população.

Outro benefício a ser alcançado é a implantação 
de um sistema de manejo de águas urbanas por meio 
de ações estruturais e não estruturais que venham 
garantir a sustentabilidade dos investimentos e do al-
cance socioambiental desejado.

Além disso, decorrência também dos estudos e pro-
jetos, espera-se a indicação e a proposição de soluções 
adequadas para a minimização de cheias e inundações, 
desencadeando-se um ciclo virtuoso entre preservação e 
qualificação dos espaços degradados, associado à dre-
nagem urbana, e o aumento da consciência ambiental.

Os estudos e projetos também deverão trazer so-
luções para a mitigação dos problemas decorrentes de 
cheias, privilegiando a revitalização do rio e humanização 
da área, afastando os riscos inerentes e prejudiciais...

(Interrupção do som.)

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do micro-
fone.) – Mais dois minutos, Srª Presidenta. 

... dando condições adequadas de habitabilidade 
da população que ocupa áreas irregulares.

Srª Presidenta, quero já ir finalizando, dizendo 
que este projeto vai buscar abranger vários bairros. 
Em Vila Velha, em torno de 30 bairros e, em Cariacica, 
em torno de 16 bairros.

Sabemos que esse é apenas um primeiro pas-
so, mas fundamental para termos a exata dimensão 
de quais as intervenções e obras necessárias para 
solucionar definitivamente tais problemas.

Por fim, o mais importante: todos os recursos finan-
ceiros aqui citados já estão à disposição do Governo do 
Estado. Não se trata de simples promessas, cabe agora...

(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – ... ao poder 
público estadual o empenho, a determinação e o traba-
lho para efetivar e implantar as soluções capazes de, 
pelo menos, minimizar os transtornos e prejuízos que 
tanto afetam a população da Grande Vitória.

Era isso que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigada.
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Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o 
Sr. Sérgio Souza 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 Rita.

Agora, passo a Presidência ao Presidente José 
Sarney.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

ORDEM DO DIA
O Item 1 da Ordem do Dia é a Medida Provisó-

ria nº 555, que, na forma da Constituição, bloqueia os 
trabalhos da Casa. 

De maneira que transcorre hoje a terceira ses-
são da matéria constando da pauta e continuará na 
pauta de amanhã.

É o seguinte o item:

Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento na 
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
de gestão firmado entre a União e a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto - 
ACERP; e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Também vamos ter a votação de algumas au-
toridades, de alguns embaixadores, que estão aqui há 
alguns dias esperando para serem objeto de delibe-
ração do Plenário.

Mas, antes de iniciarmos essas votações, eu 
peço a atenção dos Srs. Senadores para a informa-
ção que a Mesa presta à Casa. Hoje entra em vigor a 
Lei da Transparência e que o Senado já se antecipou 
ao cumprimento dessa lei desde ontem, quando nós 
lançamos o e-Cidadania, que consolida todos os sites 
da Casa e oferece com total transparência à cidadania 
brasileira quase que a totalidade das informações que 
existem aqui dentro do Senado.

Eu acredito que nenhuma repartição pública do 
Brasil tenha tido tamanha celeridade na aplicação da 
lei quanto teve o Senado Federal. Ontem, tivemos a 
oportunidade de lançarmos e, hoje, aprovamos já na 
Mesa Diretora da Casa a comissão que será encarre-
gada da classificação dos documentos.

E, ao mesmo tempo que damos, através do nos-
so site não somente a transparência e a informação 
à cidadania, como também a possibilidade de intera-
ção do cidadão com o Senado Federal. Eles poderão 
interagir sobre as informações que são dadas e, ao 
mesmo tempo, oferecer sugestões à Casa. Basta dizer 
que, nessas 24 horas em que o nosso site foi aberto, 
nós já recebemos 24 ideias e sugestões para debate 
nesta Casa e 12 sugestões para projetos de lei nas 
devidas comissões da Casa. 

O Senado foi pioneiro, assim, na política de trans-
parência e na facilidade do acesso às informações. E, 
agora, a instituição dá mais um passo nesse caminho. 

Está disponível, desde ontem, como eu comu-
niquei, o Portal e-Cidadania, que é um instrumento 
moderno, que oferece a oportunidade de se encon-
trar fácil e rapidamente as informações existentes em 
um único local. É uma forma de a Casa promover um 
maior conhecimento, uma maior familiaridade com o 
processo legislativo, ao mesmo tempo em que os de-
bates acontecem diariamente no Senado.

Aumenta a transparência à sociedade e am-
pliamos a divulgação às iniciativas de transparência 
administrativa e orçamentária da Casa, também pela 
simplificação do acesso às informações orçamentárias 
da União e dos Estados Federados. 

O cidadão pode, de maneira fácil e direta, tam-
bém manifestar-se junto à Ouvidoria do Senado, que 
foi implantada com absoluto sucesso e uma grande 
participação do público brasileiro. 

Os “Dados Abertos da Atividade Legislativa”, com 
as diretrizes da Lei 12.527, de 2011, a Lei de Acesso a 
Informações, já estão disponíveis no Senado Federal. 
Além disso, o Senado busca que os cidadãos não só 
conheçam mais, mas também ajam mais, que façam 
parte do processo decisório.

A Internet, pela sua agilidade, pela sua abran-
gência e rapidez, apresenta um perfeito método de 
adoção de novas práticas que assegurem uma maior 
participação do indivíduo e da cidadania. É, assim, 
inovador viabilizar um espaço institucional on-line de 
participação política. 

Norteado por essas diretrizes, o nosso portal dis-
ponibiliza para a sociedade o trabalho parlamentar se-
gundo as três principais características: a fiscalização, 
a atuação legislativa e a representação da sociedade.
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Alguns exemplos são “Ideias Legislativas”: o ci-
dadão pode apresentar uma ideia para a elaboração 
de um projeto de lei. Essa proposta não precisa vir 
formatada como um projeto pronto. Sendo ela cons-
titucionalmente viável, será colocada no portal em 
consulta pela sociedade e, tendo apoiamento, a ideia 
será encaminhada à Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa

O Senado fica, assim, cada vez mais próximo da 
população brasileira, que cada vez mais participa de 
nossas atividades.

Eu quero também relacionar que, nos últimos me-
ses, diversos setores foram mobilizados para ajustar os 
recursos de acesso existentes e criar outros à nova lei. 

O Senado já oferece:
– Dados que já eram públicos no site, agora, tor-

naram-se abertos. Peço a atenção dos Srs. Senadores 
para estes números: 1,3 milhão de consultas são feitas 
ao Portal do Senado Federal todo mês.

– Balcão de atendimento presencial do cidadão 
que visita o Senado, localizado na área central, de 
grande circulação, próxima ao Túnel do Tempo, com 
uma equipe devidamente treinada.

– Regulamentação por ato da Comissão Diretora 
que dispõe sobre o acesso a esses dados, informações 
e documentos de interesse da sociedade e do Estado.

– A Comissão Permanente de Acesso a Docu-
mentos do Senado Federal ficará encarregada de as-
sessorar a direção da Casa a definir a classificação dos 
documentos produzidos pelo Senado e propor altera-
ções nos procedimentos de acesso e de classificação.

– Integração do atendimento ao cidadão, ofere-
cido pelo Senado Federal – como tive oportunidade 
–, por meio da Ouvidoria e do Alô Senado. Basta di-
zer que o Alô Senado recebe também um milhão de 
mensagens por ano.

– Publicação de um “Mapa de acesso a informa-
ção”, também disponibilizado na Internet. 

– O Portal e-Cidadania que oferece ao cidadão 
recursos de integração e participação no processo le-
gislativo do Senado. 

– O Portal da Transparência renovado, orientando 
o cidadão a respeito da localização das informações 
públicas disponíveis no site do Senado; esclarece a 
aplicação da Lei de Acesso no âmbito do Senado; 
disponibiliza formulário específico para solicitação das 
informações que não forem localizadas no site.

Portanto, o Senado pode considerar-se pioneiro 
nesta parte relativa à Lei de Acesso à Informação e à 
Lei de Transparência. Como nós temos sido pioneiros, 
sob o ponto de vista de colocar a serviço da Casa os 
instrumentos tecnológicos que hoje estão à nossa dis-
posição, através da sociedade de comunicação.

Basta ver que o Senado tem o pioneirismo de ter 
implantado o Prodasen há mais de 30 anos. Eu quero 
lembrar que foi neste plenário, em 1972, que eu tive a 
oportunidade de propor a organização de uma comissão 
para estudar a criação de um centro de dados de informa-
ção no Senado Federal. Essa comissão foi formada por 
mim, pelo Prof. Carvalho Pinto, pelo Senador Ney Braga, 
trabalho que resultou, depois, na criação do Prodasen.

Quero também informar que, em 1975, também 
logo em seguida ao assumir a Presidência da Casa, 
nós tivemos a oportunidade de implantar o primeiro 
Portal do Senado Federal para colocar informações à 
disposição do público brasileiro. 

Por outro lado, o trabalho que agora nós estamos 
comunicando à Casa é resultado de um longo trabalho 
do qual participou uma equipe muito competente de 
nossos funcionários, que desde o mês de setembro 
se prepara para que hoje nós pudéssemos, conjunta-
mente com a entrada em vigor da lei, dar um exemplo 
ao Brasil do quanto esta Casa considera a transparên-
cia importante para a democracia e para os costumes 
políticos brasileiros.

Assim, era essa a comunicação que eu desejava 
fazer aos Srs. Senadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Presidente.

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, gostaria de 
cumprimentá-lo, assim como aos quatro ex-Presiden-
tes que estiveram hoje no lançamento da Comissão 
da Verdade. Acho que V. Exª, com os outros três ex-
-Presidentes – na verdade, os sete Presidentes men-
cionados pela Presidenta Dilma Rousseff –, merecem 
todos os cumprimentos pela Comissão da Verdade, um 
passo histórico tão significativo, que foi saudado por 
inúmeros Senadores, inclusive pela Vice-Presidenta 
Marta Suplicy, em pronunciamentos hoje realizados.

Eu gostaria, Sr. Presidente, também de cumpri-
mentá-lo pelo Portal da Cidadania. Ainda quero conhe-
cê-lo melhor, para uma análise e eventuais sugestões.

Mas gostaria também de perguntar a V. Exª, que 
tomou a iniciativa de primeiro contratar a Fundação 
Getúlio Vargas para o estudo da reforma administra-
tiva e designou as comissões que trabalharam para a 
reforma administrativa: tendo em conta que a Comis-
são de Constituição e Justiça acabou não aprovando 
os relatórios, seja o do Senador Ricardo Ferraço, seja 
o do Senador Benedito de Lira, e tendo a Comissão, 
através do Presidente Eunício Oliveira, encaminha-
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do a matéria à Mesa Diretora, se a Mesa Diretora já 
tomou algum passo relativamente ao que fazer. Se 
novos passos serão dados, ou qual é a reflexão que 
a Mesa Diretora tomou com vistas aos propósitos de 
dar maior racionalidade à administração do Senado, 
enxugar despesas e outras ponderações.

V. Exª sabe que houve opiniões as mais diver-
sas. O Senador Ricardo Ferraço fez um relatório com 
o qual, por exemplo, eu que presidia a Subcomissão 
de Reforma Administrativa estava de pleno acordo, 
mas não foi aprovado.

O Senador Pedro Simon fez críticas severas ao 
procedimento e disse que precisaria ser iniciado um 
novo processo – quem sabe com a nova Mesa Diretora, 
que tomará posse em fevereiro próximo. Mas acredito 
que há uma expectativa da parte dos 81 Senadores 
sobre a decisão que a Mesa Diretora vai tomar.

Então, agradeço se V. Exª puder nos informar em 
que pé está a questão da reforma administrativa, uma vez 
que ela foi interrompida nos passos que estavam sendo 
dados no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu posso esclarecer a V. Exª, segundo infor-
mações que me acabam de ser transmitidas pela Se-
cretaria-Geral da Mesa, que, embora a Comissão de 
Constituição e Justiça tenha tomado essa providência, 
o projeto ainda não chegou à Mesa Diretora para que 
ela possa iniciar os seus trabalhos. 

Mas quero adiantar a V. Exª que, enquanto a re-
forma administrativa, proposta pela Presidência e pela 
Mesa Diretora, não foi aprovada ainda, nós já realiza-
mos muitas reformas. Quase 70% de todas as soluções 
previstas ali foram realizadas, inclusive a implantação 
do plano de carreira, a modernização, a estrutura que 
foi modificada, de tal modo que hoje já temos em an-
damento muitas providências, inclusive aquelas que 
possibilitaram uma economia para os nossos trabalhos. 
Apenas esperando que o Plenário da Casa possa dar 
ao Senado a conclusão dessa reforma que se iniciou, 
que é a segunda, devo dizer, porque a outra nós fi-
zemos em 1975, cujo Relator também foi o Senador 
Renan Calheiros, também organizada pela Fundação 
Getúlio Varas, que modernizou os trabalhos da Casa.

Eu quero recordar a V. Exª que, quando assumi, pela 
primeira vez, a Presidência desta Casa, nós não tínha-
mos painel eletrônico; aqui, as atas estavam atrasadas 
seis meses; aqui, o nosso Diário do Congresso, também 
atrasado por mais de quatro meses. E colocamos em dia, 
fiscalizamos a presença dos Senadores, implantamos o 
ponto eletrônico. Hoje, a Casa está num processo cada 
vez mais de modernização. E nós podemos dizer que, 
sob o ponto de vista tecnológico, o Senado é um exem-

plo para o País no que se pode fazer com instrumentos 
que nos são fornecidos pela tecnologia atual.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, o Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, quero-lhe 
cumprimentar três vezes. Em primeiro lugar, por lhe ver 
de volta com saúde no posto de comando do Senado da 
República. Na sua ausência, essa Presidência foi muito 
bem exercida e este Plenário foi muito bem conduzido 
pela Senadora Marta Suplicy. Desejo ao senhor muita 
saúde. E percebemos nós aqui que o senhor volta inclu-
sive mais vigoroso, pela disposição aqui demonstrada.

Em segundo lugar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Obrigado a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, pela data histórica 
de hoje, de cuja construção V. Exª faz parte.

Hoje pela manhã, em uma cerimônia que foi, eu 
diria, emocionante, a Presidente da República sanciona 
a Lei que cria a Comissão Nacional da Verdade. É a 
conclusão de um processo de transição democrática 
que começa, de fato, com V. Exª e com o Presidente 
Tancredo Neves. Vi e percebi no senhor e nos ex-Pre-
sidentes que lá estiveram presentes hoje – o Presi-
dente Fernando Collor, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e 
a referência que lá foi feita às ausências, mas também 
fundamentais ao processo, do Presidente Tancredo 
Neves e do nosso saudoso colega aqui do Senado, 
Presidente Itamar Franco – que a solenidade no dia 
de hoje, como foi dito pela Presidente Dilma, não foi 
uma solenidade de Governo, mas uma solenidade de 
Estado, porque marca a conclusão desse processo de 
transição democrática. E não poderia esse processo 
transitar sem a instalação da Comissão da Verdade, 
hoje, e sem a sanção da Lei de Acesso às Informações.

E em terceiro lugar, cumprimento V. Exª por ter, 
inclusive, se antecipado à Lei de Acesso às Informa-
ções, dando total transparência às ações do Senado 
Federal com a modernização e a utilização de novos 
instrumentos para a necessária transparência.

Assim, quero fazer esse triplo cumprimento a V. 
Exª. E no mais, Sr. Presidente, gostaria que incluísse 
na pauta da sessão de hoje um requerimento que está 
pendente de deliberação, que é o Requerimento nº 88, 
de 2012, que propõe uma sessão de homenagem ao 
nosso querido Janari Nunes, que será, inclusive, objeto 
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de uma homenagem do Senado Federal em obra que 
está sendo confeccionada pela nossa Gráfica, com 
prefácio de V. Exª. Ele, que foi o primeiro governador 
do então Território do Amapá, completaria neste ano, 
se estivesse vivo, 100 anos de nascimento.

Estamos propondo uma sessão em homenagem 
a Janari Nunes no dia 1º de junho.

Solicito alteração para ser celebrado na sexta-feira 
seguinte, no dia 8 de junho. É o que solicito, encare-
cidamente, a V. Exª, reiterando meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Quanto ao requerimento, à sua solicitação, V. Exª 
será atendido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero me associar ao Senador Randolfe e cum-
primentar V. Exª. Já tive oportunidade de cumprimentá-
-lo pelo retorno. É uma alegria revê-lo, presidindo esta 
sessão, mas especialmente gostaria de cumprimentá-lo 
pelas medidas anunciadas neste momento. 

Hoje, é um dia histórico pela entrada em vigor 
da Lei de Acesso à Informação, pela formalização da 
Comissão da Verdade, realizadas pela Presidenta Dil-
ma, que se unem a uma série de outros instrumentos 
que tiveram a contribuição do Poder Legislativo, como 
a Constituição de 1988, como a Lei da Ficha Limpa, 
como a Lei da Transparência, que vêm consolidar e 
aprofundar a democracia em nosso País.

Amanhã, terei a oportunidade de ocupar a tribuna 
para falar mais profundamente sobre isso, mas, sem 
dúvida, não poderia deixar de cumprimentar V. Exª pe-
las medidas que anuncia. É importante que o Senado 
dê o exemplo de transparência neste momento em que 
a Lei de Acesso à Informação pública entra em vigor. 

Hoje, realmente, é um dia muito importante para 
a consolidação da democracia em nosso País. 

Parabéns a V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
me associar aos que me antecederam e cumprimentá-
-lo pelo retorno, desejando bom trabalho, desejando 
muita saúde e que Deus possa, realmente, abençoá-lo 
nessa posição tão importante que V. Exª ocupa. 

Seja bem-vindo! 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Senador Eduardo Lopes, muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 7, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 7, de 2012 (nº 30/2012, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. José Fiúza Neto, Ministro de 
Primeira Classe do Quadro Especial da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto à República de El Salvador. 

Foi Relator da matéria o Senador Cristovam Bu-
arque.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, so-
licito a V. Exª a inversão de ordem de votação dessa 
matéria, iniciando pela Mensagem nº 19, de 2012, e, 
logo depois, a Mensagem nº 10, de 2012, em função 
de ser os dois cargos há mais tempo vagos em embai-
xadas do Brasil fora do País. No caso, o Embaixador 
do Brasil junto à Líbia e junto à República da Áustria.

Caso não consigamos quórum – acho difícil não 
conseguir –, mas, caso isso ocorra, nós já teríamos 
garantida a aprovação dos dois cargos mais urgentes 
para o Ministério de Relações Exteriores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendida.

Não havendo nenhuma manifestação contrária 
do Plenário, nós vamos, então,votar...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Todos nós concordamos com esse encaminhamento 
sugerido pela Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos atender, então, à solicitação da Sena-
dora Lídice da Mata e iniciar os nossos trabalhos pela 
Mensagem nº 10.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 10, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 10, de 2012 (nº 33/2012, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
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indicação do Sr. Evandro de Sampaio Didonet, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República da Áustria.

Foi Relatora, na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, a Senadora Vanessa Grazziotin. 

O parecer é favorável. (Parecer nº 525, de 2012–
CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão. (Pausa.)

Encerrada a discussão, passamos à votação.
Peço à Mesa que prepare o painel para receber 

os votos dos Srs. Senadores.

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, enquanto nós alcançamos o nosso 
quórum, peço a palavra a V. Exª.

Primeiro, para destacar seu retorno, como bem 
disse Randolfe, revigorado, ao comando da Casa, que 
vinha sendo brilhantemente conduzida pela Senado-
ra Marta. Nenhuma matéria deixou de ser votada. Os 
trabalhos foram bem conduzidos no período em que 
V. Exª esteve ausente. Mas nós todos estamos felizes 
pelo seu retorno. 

Em segundo lugar, quero destacar esse ato his-
tórico, extraordinário, do dia de hoje, que envolve todos 
os ex-Presidentes desse período democrático, desse 
largo período democrático. Nós podemos chamar de 
largo um período tão pequeno da história, em função 
de termos vivido um processo de revigoramento da 
democracia. 

Nós estamos aqui, a Senadora Vanessa Grazzio-
tin e o Senador Inácio. Somos frutos desse processo 
que V. Exª iniciou no comando da nossa Nação, no 
ano de 1985. Todos foram muito bem destacados num 
discurso belíssimo da Presidenta da República, com 
muita consciência do papel histórico que nós estamos 
vivenciando. Acho que é muito importante nós desta-
carmos esse dia. 

Pedimos a V. Exª que o Congresso recepcione 
nos seus Anais o texto do pronunciamento da nossa 
Presidenta, Dilma Rousseff.

Por último, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a 
V. Exª que incluísse na Ordem do Dia, para discussão 
e votação, a Emenda Constitucional nº 17, conhecida 
como Emenda dos Procuradores. Trata-se dos procu-
radores municipais. 

Essa matéria foi votada por unanimidade na Câ-
mara Federal, passou nas comissões de mérito e na 
Comissão de Justiça por unanimidade, foi votada por 
unanimidade no plenário e, agora, foi votada por una-

nimidade na nossa Comissão de Constituição e Jus-
tiça. Está pronta para ser votada pelo nosso Plenário. 

Então, eu pediria a V. Exª que pudesse incluir na 
Ordem do Dia dos trabalhos a PEC nº 17, dos procu-
radores, que acabaram de ter uma audiência à porta 
do Senado com V. Exª. E reitero o nosso velho pedido 
de que a PEC dos jornalistas seja finalmente votada.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª pela generosidade de 
suas palavras a meu respeito.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, seja bem-vindo. É uma satisfação vê-lo 
de volta. 

Aproveitando a sugestão do Senador Inácio Ar-
ruda, eu pediria também a V. Exª que incluísse para 
deliberação a emenda constitucional que diz respeito 
ao voto aberto. Na verdade, são três emendas, a de 
nº 86 e outras duas, com o substitutivo do Senador 
Antonio Carlos Valadares.

Essa emenda constitucional já passou por cin-
co sessões deliberativas e, portanto, está pronta para 
deliberação. Fica a critério de V. Exª determinar o mo-
mento adequado, mas solicito que inclua na Ordem 
do Dia para deliberação essa Proposta de Emenda 
Constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Acabo de pedir a assessoria da Mesa que me 
faça uma relação das emendas que estão pendentes 
de votação na Casa.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, apenas para aditar uma preocupação 
com relação a essa emenda, tendo em vista que, em 
que pese seu aspecto absolutamente meritório, é pre-
ciso compreender que, num país como o Brasil, com 
essa dimensão continental, Municípios do interior da 
Amazônia, do Nordeste etc. terão graves e sérias di-
ficuldades, Senador Jorge Viana, para implantar uma 
carreira como a estabelecida nessa PEC. Imagine o 
Município de Sena Madureira, no Estado do Acre, im-
plantando uma carreira de procurador de Município, 
com carreira de magistratura, com teto e piso salarial 
equivalente à carreira da magistratura em nível nacional! 

Portanto, Sr. Presidente, apenas encaminho um 
pleito a V. Exª no sentido de que essa PEC não seja 
priorizada no momento, para que possamos encontrar 
uma alternativa que seja boa para a intenção meritó-
ria da PEC, mas, ao mesmo tempo, que resguarde a 
governança, a capacidade financeira e o cumprimen-
to da Lei de Responsabilidade Fiscal nos pequenos 
Municípios brasileiros.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vou proceder à apuração, porque faremos ain-
da outras votações.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na 
próxima, Sr. Presidente, gostaria de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se todos os Senadores e Senadoras já vota-
ram, vou encerrar a votação.

Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 52; NÃO, 5.

Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 19, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 19, de 2012 (nº 42/2012, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. Afonso Álvaro de Siqueira 
Carbonar, Ministro de Segunda Classe da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto à Líbia.

O parecer foi do Senador Eduardo Suplicy, 
na Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional. (Parecer nº 526, de 2012–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos discutir o parecer. (Pausa.)

Sem oradores, encerrada a discussão. 
Passamos à votação.

(Procede-se à votação.)

Comunico ao Plenário também que vamos ter 
mais três votações depois desta. 

Com a palavra o Senador Walter Pinheiro. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, quero, primeiro, saudar V. Exª pelo retorno, 
renovado, à Presidência deste Senado. Eu não posso 
dizer que V. Exª deixou saudade na Presidência, porque 
a Senadora Marta Suplicy tocou isto aqui com maes-
tria; portanto, à altura do que V. Exª vinha tocando. E 
me perdoe V. Exª, mas é óbvio que a beleza de Marta 
é superior. Agora, a competência dela foi extrema na 
direção desta Casa, no momento em que conduzia os 
trabalhos na ausência de V. Exª.

Portanto, V. Exª pode ter tranquilidade porque 
sabe que a Mesa Diretora é composta de Senadores 
e Senadoras com extrema competência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A saudade agora é minha de não ter a Marta 
aqui, presidindo a Casa. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Mas quero dizer a V. Exª que é óbvio que todos nós 
nos alegramos com a volta de V. Exª, com o seu res-
tabelecimento. Portanto, mais do que a questão da 
ocupação do espaço, é o retorno ao convívio aqui com 

os nossos pares. Mas quero me dirigir a V. Exª acerca 
exatamente desses temas que foram levantados aqui. 

Nós temos três PECs, meu caro Presidente, cujo 
rito nós gostaríamos, de uma vez por todas, de definir. 
A PEC dos jornalistas, portanto, é algo que acredito já 
consolidado, já numa rota de bom acordo para apro-
varmos. Até já apreciamos o primeiro turno. Portanto, 
não teríamos dificuldade de apreciar definitivamente 
essa matéria.

A segunda é uma PEC em que também cami-
nhamos para um acordo, já que há, por parte do Re-
lator, em sintonia com o Confaz, um certo acordo para 
acatar a emenda apresentada pela Bancada de São 
Paulo, que é a PEC do comércio eletrônico. Portanto, 
também nós poderíamos fazer um acordo na aprecia-
ção dessa matéria. 

Se a PEC retornasse para a comissão, fruto da 
emenda apresentada, teríamos só a possibilidade de 
apreciá-la no final do mês de maio. Se esse acordo 
for construído, o que me parece que há já um certo 
consenso – é bom que o nosso nobre Senador Re-
nan, que é o Relator dessa matéria e tem conversado 
com os autores e, principalmente, com a Bancada de 
São Paulo... –, poderíamos tentar um esforço de diá-
logo durante esta semana, para que a gente pudesse 
apreciar essa matéria na semana seguinte. Portanto, 
ela já fruto também desse acordo.

E a terceira emenda constitucional é a emenda 
ora aqui tratada pelo Senador Eduardo Braga. Como 
há uma certa divergência já apresentada por alguns 
Senadores, nós poderíamos esticar essas próximas 
semanas na tentativa de encontrarmos um texto que 
nos leve a um acordo, a questão dos procuradores 
municipais, para que possamos também aprovar essa 
matéria aqui no Senado Federal.

Então, eram esses três pontos que gostaria de 
nós, com V. Exª, buscarmos uma espécie de entendi-
mento, para que pudéssemos até tratar disso de for-
ma muito tranquila nesse momento de fechamento, 
de pauta trancada.

Era isso que gostaria de colocar, meu caro Pre-
sidente.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em primeiro lugar, quero agradecer o Senador 
Walter Pinheiro pelas suas generosas palavras sobre a 
minha volta a presidir esta Casa. E, ao mesmo tempo, 
uma vez mais, ressaltar a minha gratidão pelo carinho 
com que fui recebido por todos os colegas e a solida-
riedade que encontrei durante todo o tempo em que 
estive sob cuidados médicos.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em segundo lugar, quero dizer a V. Exª que, 
na última reunião de líderes, pedi aos diversos líderes 
que mandassem à Mesa uma relação das matérias 
que consideravam prioritárias, para que nós pudés-
semos realmente organizar os nossos trabalhos. Mas 
acabo de falar também com a Secretaria da Mesa para 
organizar todas as PECs que estão aqui esperando 
pela nossa decisão e estabelecer com as lideranças 
essas prioridades, que agora estão sendo expressa-
das pelo Plenário.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pediu antes o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Pela ordem.) – Sr. Presidente, com relação à possibi-
lidade de consenso em função de um calendário para 
que possamos avançar no calendário de apreciação 
de proposta de emenda à Constituição, nós precisarí-
amos dispensar interstícios.

Isso, Sr. Presidente, só aconteceria, obviamen-
te, de acordo com um encaminhamento consensual. 
Então, seria muito importante que isso acontecesse 
com relação ao mérito. 

Nós já avançamos bastante. Há uma proposta, 
inclusive, inspirada no que querem e pensam os go-
vernadores, o que possibilitará que aproximemos os 
dois textos. De modo que, se pudéssemos avançar 
para um calendário consensual com relação a essa 
proposta de emenda à Constituição que possibilitará 
a partilha do ICMS das vendas não presenciais e do 
comércio eletrônico, seria muito bom, Sr. Presidente. 

Qualquer iniciativa de V. Exª nessa direção conta 
com o nosso apoio.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de conceder a palavra, porque vamos 
ter outras votações, vou proclamar o resultado.

Se todos os Senadores e Senadoras já votaram, 
vou proclamar o resultado.

Perdão, eu mesmo ainda não votei.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM 53; NÃO, 06.

Nenhuma abstenção.
Total: 59.
A indicação foi aprovada e será feita a devida in-

dicação a Senhora Presidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 7...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente Sarney, quero apenas registrar o meu voto 
“sim” na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Aécio Neves vota “sim”.

MENSAGEM Nº 7, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 7, de 2012 (nº 30/2012, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. José Fiúza Neto, Ministro de 
Primeira Classe do Quadro Especial da Car-
reira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixa-
dor do Brasil junto à República de El Salvador. 

O Senador Cristovam Buarque foi o Relator na 
Comissão de Relações Exteriores. (Parecer nº 527, 
de 2012–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Passamos à discussão do parecer.

Sem oradores, encerro a discussão.
Vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senador Ferraço com a palavra.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já o fiz pessoalmente, já tive a oportunidade de 
saudá-lo, de saudar o retorno de V. Exª ao convívio 
da Casa na condição de nosso Presidente. Mas, na 
mesma linha que fez o Senador Walter Pinheiro, que 
fez também o Senador Renan Calheiros, há um outro 
tema da maior relevância. Trata-se do Fundo de Parti-
cipação dos Estados.

Estamos com várias propostas tramitando. As 
várias propostas não estão caminhando de maneira 
integrada, não estão apensadas. O apelo que faço a V. 
Exª, até em razão da declaração do Supremo Tribunal 

Federal, é no sentido de que o Congresso Nacional e 
não apenas o Senado tenha, este ano, de edificar uma 
nova regra para a repartição desse importante fundo 
para o País. Há também a necessidade, quem sabe 
a exemplo do que fizemos com o Código Florestal, 
de estabelecermos um rito para os vários projetos de 
maneira convergente para que o Senado, para que o 
Congresso Nacional, possa, enfim, de maneira ativa 
e dinâmica, construir uma proposta e edificar um novo 
Fundo de Participação dos Estados. 

Esse é, seguramente, um tema dos mais relevan-
tes neste momento em que estamos redesenhando o 
nosso pacto federativo.

O apelo que faço é para que possamos, tam-
bém, na reunião de Líderes, encontrar um caminho, 
encontrar um leito para que esse processo possa de 
fato receber a atenção da Casa e nós possamos no 
tempo oferecer uma resposta ao Brasil. 

É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado por suas palavras e, em segui-
da, vou dar consequência a sua excelente sugestão 
de modo que possamos concretizá-la.

Pela ordem Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu, como todos os seus colegas e amigos, 
acompanhei, tive notícias de sua convalescência e to-
dos estávamos ansiosos por vê-lo de volta ao comando 
de nossas sessões.

A Senadora Marta Suplicy, Vice-Presidente, evi-
dentemente se desincumbiu perfeitamente, com aplau-
so geral, das suas atribuições, mas a presença de V. 
Exª sempre nos conforta, nos alegra, ainda mais por 
vê-lo restabelecido, rosado, fagueiro e com energia 
de sempre. 

Seja bem-vindo entre nós, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª pela sua generosidade, 
Senador Aloysio Nunes.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Pela ordem Sr. Presidente.

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

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no mesmo sentido, a alegria 
de vê-lo voltar à Presidência desta Casa plenamente 
restabelecido é para nós a certeza de que a experi-
ência de V. Exª será sempre a garantia do êxito dos 
trabalhos desta Casa.
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Parabéns, Sr. Presidente, por mais essa vitória. 
Seja bem-vindo!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Obrigado, Senador Luiz Henrique. É uma prova 
de que meu coração realmente está bom para resistir 
a tanta bondade, a tanta generosidade, a tanto carinho 
dos nossos Colegas.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Primeiramente, para desejar a V. Exª saúde, sa-
bedoria e segurança na condução dos trabalhos desta 
Casa. Seja realmente bem vindo. 

Também, Sr. Presidente, para registrar que três 
Municípios do meu Estado do Paraná venceram o 
prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor”. O Paraná 
é destaque nacional na 7ª edição do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor. 

O Município de Bom Sucesso do Sul, o Município 
de Jacarezinho e o Município de Cascavel foram os 
Municípios premiados neste ano. O Paraná tem tra-
dição nesse setor em receber os prêmios, como, por 
exemplo, o Município de Munhoz de Melo, um pequeno 
Município do interior do Estado do Paraná, de pouco 
mais de 5 mil habitantes, que foi premiado também 
no ano passado.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Jorge Via-
na, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 53; NÃO, 6.

Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssi-

ma Senhora Presidente da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 12, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 12, de 2012 (nº 35/2012, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente 
da República submete à apreciação do Sena-
do Federal a indicação do Sr. Márcio Araujo 
Lage, Ministro de Segunda Classe do Quadro 
Especial da Carreira de Diplomata do Minis-
tério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica de Botsuana.

Sobre a mesa, o parecer do Senador Jorge Via-
na, da Comissão de Relações Exteriores.(Parecer nº 
528, de 2012–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
Vamos proceder à votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, 
que tinha pedido. Em seguida, darei a palavra a V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sarney, 
como já fiz indo ao gabinete de V. Exª no dia de ontem, 
quero externar a minha satisfação, como também dos 
Colegas, de tê-lo de volta à Casa. 

Hoje não poderia deixar de registrar aqui, usando 
o microfone do plenário, a importância de V. Exª estar 
aqui no comando do Plenário da Casa. Mas, antes, 
queria cumprimentar também a nossa Vice-Presidente, 
Senadora Marta Suplicy, que, durante o período em 
que o senhor nos deixou todos apreensivos, internado 
no hospital, soube, com absoluta discrição, que repre-
sentava o sentimento de todos nós aqui, aguardar a 
sua melhora. Tão logo o senhor melhorou, ela pôs esta 
Casa em andamento, tivemos votações importantes e, 
hoje, num processo absolutamente democrático e que 

atende ao anseio do que representa este equilíbrio da 
Casa Federativa, que é o Senado.

Então, cumprimento a Senadora Marta, nossa 
Vice-Presidente e, de modo muito especial, V. Exª, por 
estar aqui nos liderando e já estabelecendo uma pauta 
de votação. Associo-me ao Senador Renan, que é o 
relator, e aos líderes, como o meu Líder Walter Pinhei-
ro, para que possamos já, na semana que vem, votar 
a PEC do comércio eletrônico.

Encerro aqui esta manifestação dizendo, Presi-
dente, que fiquei também feliz de ver V. Exª no Palácio 
do Planalto hoje, e, num dia histórico para a demo-
cracia brasileira, liderado pela Presidente Dilma, com 
uma plateia também histórica, no lançamento da Co-
missão da Verdade. Foi muito bonito, eu nunca tinha 
visto aquela cena: o atual Presidente e mais outros 
quatro ex-Presidentes – V. Exª, o Presidente Collor, 
o Presidente Lula e o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso estavam lá fazendo a composição talvez do 
ato mais importante que temos que, agora, estamos 
tratando da base da consolidada democracia brasileira. 

A instalação da Comissão da Verdade foi um 
feito da República Federativa do Brasil, e fiquei feliz 
de ver V. Exª lá e, hoje, aqui tocando a agenda do Se-
nado que o Brasil espera. Temos aí CPMI, temos aí 
Comissão de Ética, mas o Senado segue trabalhando 
liderado por V. Exª.

Que bom que V. Exª está de volta!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Agradeço a bondade de V. Exª, que foi perma-
nente durante o período em que estive hospitalizado, 
não somente pelos telefonemas, como também pela 
visita que me fez e pelas manifestações que me tem 
transmitido.

Muito grato a V. Exª.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – 

Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES) – Sr. Presidente, na votação anterior, o Senador 
Ricardo Ferraço votou favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino, que 
foi o primeiro.

Senador Ferraço votou favoravelmente.
Senador José Agripino. Depois darei a palavra 

a V. Exª
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Para fazer um regis-
tro sobre a votação anterior.

Foi votado o nome do Embaixador Fiúza Neto, 
que é meu conterrâneo, eu estava aqui com o ex-Go-
vernador João Alves, perdi a votação e quero fazer o 
registro de que votaria e votaria “sim”, meu voto aberto, 
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por esse diplomata conterrâneo, que foi designado para 
El Salvador, é uma figura que merece todo o nosso 
respeito, de nós, potiguares, e do Itamaraty e que aca-
bou de ser aprovado por larga margem para exercer 
as funções de Embaixador do Brasil em El Salvador.

E aproveito a oportunidade para manifestar a 
minha alegria como brasileiro, como democrata, pela 
instalação, hoje, da Comissão da Verdade. Tive a opor-
tunidade de, na minha casa, inclusive, fazer reuniões do 
meu Partido com o próprio Ministro da Justiça, buscan-
do entendimento em torno dos critérios para escolha 
dos nomes que comporiam esta Comissão da Verdade.

O meu Partido dedicou-se, de forma entusiasma-
da, à instalação da Comissão da Verdade, à definição 
dos critérios dos nomes que comporiam a Comissão 
da Verdade por entender que essa é a forma de você 
virar a página da história do Brasil com equilíbrio. E 
as pessoas que estão indicadas, os sete membros, 
são pessoas equilibradas que têm a responsabilidade 
de, em paz, virar uma página do Brasil, que viveu um 
regime de exceção no passado, que vive hoje um re-
gime de democracia plena e que tem direito de cons-
truir seu futuro. 

De modo que quero aplaudir a escolha dos no-
mes e a instalação da Comissão, e depositar nos in-
dicados minha expectativa favorável de que farão um 
trabalho positivo em benefício dos interesses do Brasil 
e de nossa democracia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Sr. Presidente, eu também gostaria de me somar 
a todos os companheiros Senadores e Senadoras para 
dizer de nossa alegria – e falo do fundo do coração 
– de ver não só V. Exª de volta, mas com muito mais 
saúde do que antes: revigorado e com muita disposi-
ção para continuar esse trabalho que, todos sabemos, 
não é um trabalho fácil e, acima de tudo, um trabalho 
extremamente estressante. 

Penso que V. Exª foi muito agraciado porque voltou 
em um momento muito importante. Na segunda-feira, 
participou da homenagem dos 46 anos do PMDB, que 
é seu Partido e pelo qual temos muito respeito; afinal 
de contas, aqueles que pertencem ao meu Partido e 
que são um pouco mais antigos do que eu participa-
ram ainda do velho MDB no momento da redemocra-
tização do País; e, segundo, porque o senhor partici-
pou de uma das mais belas solenidades que eu já tive 
oportunidade de presenciar, que foi a instalação hoje 
da Comissão da Verdade. 

Tenha certeza, Senador Sarney, que a sua pre-
sença lá foi fundamental para que vivêssemos o dia 
de hoje, porque V. Exª iniciou, como disse meu Líder 
Inácio Arruda, o processo de redemocratização nes-

te País. Foi V. Exª que devolveu a legalidade não só a 
meu querido Partido, mas que devolveu a capacida-
de, a possibilidade de o povo brasileiro exercer suas 
livres escolhas. 

Muito felizes estamos todos por tê-lo ao nosso 
lado. 

A Senadora Marta, já foi dito aqui, presidiu de 
forma muito competente durante sua ausência, mas 
tê-lo de volta, para nós todos, é muito importante e 
muito bom. 

Muito obrigada.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Muito obrigado. 
A senhora sabe, Senadora Vanessa Grazziotin, 

o quanto suas palavras me sensibilizam e o quanto eu 
agradeço sua manifestação.

Com a palavra, Senador Wellington dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, para justificar que acompanhei, na primeira 
votação, a orientação do meu Partido, o Partido dos 
Trabalhadores, votando “Sim”.

Saúdo V. Exª no retorno, mas quero dizer da im-
portância da condução dos trabalhos pela nossa Se-
nadora Marta Suplicy.

Queria também, nesta oportunidade, falar da 
implantação da Comissão da Verdade, de toda essa 
forma democrática que vivemos hoje no Brasil. Isso, 
com certeza, orgulha muito a todos nós, brasileiros.

Agora, a Marcha dos Municípios, tratando de te-
mas importantes, e que V. Exª tem acompanhado com 
todo carinho. Bem-vindo! Que a gente possa, juntos, 
trabalhar num conjunto de projetos importantes para 
o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado, Senador Wellington, pelas suas 
palavras generosas, de amigo e, ao mesmo tempo, vi-
zinho do nosso Estado.

Pela ordem, o Senador Vicentinho Alves, depois 
V. Exª.

O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
para justificar as três primeiras votações, votei com o 
meu Partido.

No dia de ontem, tive oportunidade de cumpri-
mentá-lo, de desejar-lhe uma saúde fantástica para 
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estar sempre entre nós dessa forma. V. Exª sabe da 
admiração, da amizade que tenho por V. Exª.

Portanto, justifico a votação com o meu Partido 
nas três primeiras indicações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Vicentinho, muito grato a V. Exª.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro, para cumprimentar V. Exª pelo seu retorno à 
Presidência desta Casa, com saúde e com sabedoria.

Segundo, cumprimentar a nossa Senadora Mar-
ta Suplicy que, durante a sua ausência, conduziu esta 
Casa e nos permitiu chegar ao dia de hoje, com V. Exª 
retornando com saúde à Presidência, tendo cumprido 
o nosso trabalho.

Mas gostaria de, Sr. Presidente, ao saudá-lo, não 
só pelo seu pronto restabelecimento, cumprimentá-lo, 
porque hoje, quando da solenidade da instalação da 
Comissão da Verdade, V. Exª foi recordado como aquele 
que teve a responsabilidade na transição democrática 
deste País. Mas é preciso lembrar também que V. Exª 
foi o autor da emenda constitucional que permitiu a 
Constituinte, que acabou consolidando esse proces-
so. Ao mesmo tempo, conversava agora há pouco com 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, foi o relator nesta 
Casa que acabou com o Ato Institucional de Exceção, 
um dos símbolos emblemáticos do Regime de Exceção 
e da Ditadura neste País.

V. Exª tem uma presença marcante nesta etapa da 
transição democrática e da reconstrução da cidadania 
plena e da liberdade de expressão do povo brasileiro.

Portanto, eu gostaria de saudar V. Exª, não ape-
nas pelo seu restabelecimento, mas pelo compromisso 
com a democracia, com a liberdade de expressão e 
com o resgate do povo brasileiro nesta Casa.

E, por fim, manifestar, Sr. Presidente, também a 
nossa preocupação para que a PEC do Comércio Ele-
trônico comece a constar da Ordem do Dia para contar 
o prazo regimental a fim de que nós possamos praticar 
também justiça tributária com a Federação brasileira.

Cumprimento V. Exª pelo bom exemplo de de-
terminação, de defesa da cidadania e da democracia 
neste País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Obrigado, Senador Eduardo Braga pelas suas 
generosas palavras e pelo quanto elas me são agra-
dáveis.

Muito obrigado.
O SR. CLOVIS FECURY (Bloco/DEM – MA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Clovis Fecury.
O SR. CLOVIS FECURY (Bloco/DEM – MA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de re-
gistrar o meu voto “sim” na primeira votação e apro-
veitar para dizer que estamos todos felizes ao vê-lo 
com saúde, conduzindo com muita maestria o traba-
lho desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Com a palavra o Senador Romero Jucá.
Mas, antes, eu queria apurar a votação para, em 

seguida...

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 55; 8 votos NÃO.

Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada pelo Plenário e será 

feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora 
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 18, DE 2012 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 18, de 2012 (nº 41/2012, 
na origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação da a Srª Susan Kleebank, 
Ministra de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo Embaixadora do Brasil 
junto à República Eslovaca.

O parecer é favorável na Comissão de Re-
lações Exteriores, sendo o Relator o Senador 
Cyro Miranda. (Parecer nº 529, de 2012–CRE)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)

Sem oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sabe do carinho e 
da admiração que tenho por V. Exª. Já usei da tribuna 
hoje para registrar a importância deste dia e a impor-
tância do trabalho de transição da democracia que V. 
Exª implantou como Presidente da República, fazendo 
uma transição democrática e implantando 28 anos de 
democracia, fortalecendo-se a cada dia.

Quero, como outras vozes o fizeram aqui, também 
somar-me à satisfação de ver V. Exª bem, de volta ao 
trabalho, com toda energia, antecipando-se, inclusive, 
à legislação de transparência, implantando questões 
de transparência no Senado Federal, através da Mesa 
do Senado, antecipando-se à lei que nós aprovamos 
por unanimidade aqui no Senado. Portanto, eu quero 
abraçá-lo e dizer da satisfação de tê-lo aqui novamente.

Parabenizo a Senadora Marta pelo trabalho que 
fez. Enquanto estava na Presidência do Senado, hon-
rou esta Casa, aprovou matérias importantes. Portanto, 
vimos que esta Casa funcionou plenamente durante 
todo esse período.

Quero também fazer um apelo aos líderes para 
que, além da emenda constitucional do comércio ele-

trônico, seja dada prioridade também para o projeto 
que regulamenta o Fundo de Participação dos Esta-
dos. Nós temos um prazo muito curto até o fim do ano 
para aprovar esse projeto na Câmara e no Senado. O 
Supremo Tribunal Federal já deu prazo até dezembro 
para que essa lei seja aprovada, e nós, até agora, não 
empreendemos nenhuma ação mais concreta no sen-
tido de votarmos as propostas que estão tramitando.

Então, seria importante que os líderes, capitane-
ados por V. Exª, criassem um calendário para que nós 
pudéssemos votar essa matéria, que é fundamental e 
que tem prazo para os Estados Federados brasileiros.

Presidente, bem-vindo. V. Exª realmente faz falta 
nesta Casa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá, meu 
velho amigo, cujas palavras têm a suspeição desse 
antigo relacionamento de amizade e carinho.

Muito obrigado.
Senador Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Sem revisão do orador.) – Eu não poderia fazer 
diferente, Presidente Sarney. Sei que a Senadora Mar-
ta Suplicy passou essa temporada presidindo a Casa, 
dando conta do recado. Mas também sei, porque pas-
sei momentos como esse por que V. Exª passou, que 
solidariedade ajuda.

Vi V. Exª na última segunda-feira, em Santa Ca-
tarina, pelos 46 anos do nosso partido. Eu diria que, 
além de sermos companheiros no nosso PMDB, agora 
somos colegas: passei por esse drama no ano passado, 
aliás, no dia 21 de setembro, e tive a solidariedade de 
V. Exª quando estive afastado naqueles dias recupe-
rando-me. Nunca esperava que pudéssemos – claro 
que companheiros de partido já somos – ser colegas 
de coração, como agora passamos a ser.

Nossos cumprimentos pela volta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª. Somos, realmente, 
colegas de coração.

Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já lhe 
fiz uma visita, na tarde de ontem, no seu gabinete de 
trabalho, quando fui lá prestar a minha solidariedade 
e cumprimentá-lo pelo seu retorno e pela alegria que 
o senhor traz para todos nós.

O Senado Federal não sentiu descontinuidade na 
pauta, porque a Senadora Marta Suplicy o substituiu 
com muita competência, com muita responsabilidade, 
com muita sensatez, mas V. Exª tem uma história nes-
te País. V. Exª é uma referência, consequentemente, 
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todos nós estávamos pedindo a Deus, todos os dias, 
pela sua rápida recuperação.

V. Exª retornou a esta Casa totalmente recupera-
do. Nós estamos observando, na sua fisionomia, que 
está mais alegre, mais jovem, com muita disposição. 
Eu não tenho dúvida de que, a partir de agora, V. Exª 
irá tocar a pauta do Congresso Nacional e do Senado 
Federal, para que possamos terminar o ano legislativo 
com a pauta totalmente esvaziada, sob a sua respon-
sabilidade, sob a sua regência.

Falar ao povo brasileiro da importância que o 
senhor teve para a redemocratização do País é des-
necessário, porque os fatos históricos haverão de 
registrar para a posteridade. Nós bem sabemos que, 
após o processo de inserção da nossa Constituição, 
ao lado do Tancredo, V. Exª tocou a Presidência da 
República. V. Exª, realmente, incumbiu-se do papel da 
maior importância: a redemocratização do nosso País.

A data de hoje, realmente, foi apenas para re-
lembrar fatos históricos que ficarão na memória de 
todos nós.

Por isso, Presidente, eu quero cumprimentá-lo e 
desejar que V. Exª continue com esse mesmo vigor, 
com esse mesmo entusiasmo, para que possamos 
continuar o nosso trabalho, cumprindo a nossa função 
aqui no Senado Federal.

Que Deus o proteja e, cada dia mais, o abençoe.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Benedito de Lira, V. Exª sempre foi 
muito generoso comigo e suas palavras tocam-me 
profundamente.

Muito grato.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Sem revi-

são do orador.) – Presidente José Sarney, eu também 
queria aproveitar esta oportunidade para falar da mi-
nha satisfação, da minha alegria por tê-lo aqui, hoje, 
presidindo os trabalhos do Senado.

Torci muito pela sua recuperação, eu que, graças 
a Deus, posso dizer que desfruto da amizade de V. Exª.

Estou feliz por vê-lo totalmente restabelecido; 
como diriam lá no Acre, “zerado”, pronto.

Parabéns, Presidente! Seja bem-vindo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª, tão generoso como 
os demais colegas de nossa Casa, que me estão 
gratificando nesta tarde com palavras amáveis e, ao 
mesmo tempo, palavras que me tocam profundamen-
te; emocionam-me.

Muito obrigado.
Vamos proceder à apuração.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – SIM, 57; seis votos NÃO.

A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Se-

nhora Presidenta da República.
Esgotada a pauta de autoridades, vamos agora 

votar o requerimento do Senador Randolfe Rodrigues 
e outros Senadores 

REQUERIMENTO Nº 88, DE 2012

Requerimento nº 88, de 2012, solicitan-
do a realização de sessão especial destina-
da a homenagear o centenário de Janary 
Nunes, pioneiro e primeiro Governador do 
Amapá, a realizar no dia 1º de junho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o requerimento.

Os Senadores e Senadoras que aprovarem per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Será cumprida a deliberação do Plenário, depois 
de aprovada a matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a Lei 
nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, para 
autorizar a prorrogação de contratos por tem-
po determinado firmados com fundamento na 
alínea h do inciso VI do caput do art. 2º da Lei 
nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; autoriza 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
de gestão firmado entre a União e a Associação 
de Comunicação Educativa Roquette Pinto - 
ACERP; e dá outras providências.

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que altera 
a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, para 
autorizar a União a conceder subvenção eco-
nômica, sob a forma de equalização de parte 
dos custos a que estão sujeitas as instituições 
financeiras para contratação e acompanha-
mento de operações de microcrédito produtivo 
orientado; autoriza a concessão de subvenção 

econômica, sob a modalidade de equalização 
de taxa de juros, nas operações de financia-
mento para a estocagem de álcool combustí-
vel; altera a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 
2002; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 554, de 2011).

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 1, de 2012) 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 404, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lo-
pes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
empresas de beneficiamento e comércio de 
laticínios informarem ao produtor de leite o valor 
pago pelo produto até o dia 25 (vinte e cinco) 
de cada mês e a proibição de diferenciação de 
preços entre produtores e a proibição da prática 
de cotas de excedente, chamado de produção 
excedente, entre os períodos das águas.

Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador Acir Gurgacz, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário 
o Senador Antonio Carlos Valadares, que acres-
centa o art. 220-A à Constituição Federal, para 
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dispor sobre a exigência do diploma de curso su-
perior de comunicação social, habilitação jorna-
lismo, para o exercício da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312/2009, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Pú-
blico da União, que dispõe sobre a criação de 
cargos no quadro do Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Pedro Taques, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos  

do Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar, 
do Senador Renato Casagrande, que acres-
centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar 
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a 
extinção de contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Adelmir Santana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

8 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 291, de 2012, do Senador Eduardo Bra-
ga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 53, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (seguro-desemprego para o 
catador de caranguejo).

9 
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 388, de 2012, do Senador Álvaro Dias, solici-
tando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 39, de 2007, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos retornar à pauta, com o Senador Má-
rio Couto, que vai falar pela Liderança do seu partido.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, Senador 
Aloysio, fazer uma crítica à postura da Presidenta Dil-
ma com relação aos prefeitos brasileiros.

A Presidenta Dilma deveria saber, por ser Pre-
sidenta de um país pobre, que no interior deste País 
está o foco da pobreza. A Presidenta deveria saber 
desses interiores. E ela tão maltratou os seus repre-
sentantes ontem, negando a eles o direito de debater 
a divisão dos royalties do petróleo. Ela deveria saber 
como está a saúde nos interiores do País. Ela deve-
ria saber como está a educação nos interiores deste 
País. A educação! Porque Dilma tirou dos prefeitos até 
o transporte escolar.

Quando cheguei aqui a esta Casa, Brasil, uma 
das primeiras coisas que pedi ao Líder do Governo à 
época, o Senador Jucá, foi que se interessasse pelo 
transporte escolar nos interiores do País.

Brasil, creia na dificuldade dos estudantes do in-
terior deste País para irem às escolas estudar. Creia 
na dificuldade, onde não há prefeito honesto, princi-
palmente, de os alunos saírem do interior do interior 
para estudar na sede do interior.

Dilma faz ou a Dilma pensa que no interior des-
te País, por ela dar a Bolsa Família, tudo está às mil 
maravilhas. Dilma não tem conhecimento, ou faz que 
não tem, da violência que impera no interior deste País. 
Dilma não tem conhecimento, ou faz que não tem, das 
estradas que levam o povo brasileiro, levam os brasi-
leiros que moram nos longínquos interiores deste País.

Talvez ela saiba sim, mas finge que não sabe. 
Quando foi perguntada sobre ou convidada a debater 
o problema, ela deveria, pelo menos, ter tido respeito 
para com aqueles prefeitos honestos, que lutam pelo 
povo brasileiro nas suas cidades; que lutam pela edu-
cação desprezada pela Presidenta da República ou 
pelos Governos do PT; que lutam pela saúde, uma 
saúde abandonada e desprezada, de hospitais aban-
donados e desprezados. Às vezes, muitos interiores, 
muitos Municípios neste País não têm hospital nem 
médico; e, quando têm, não funciona, Brasil. 

Ela estava nervosa, visivelmente nervosa quando 
colocou o dedo bem no nariz do Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Municípios. Dilma deve muito às 
prefeituras. O Governo petista deve muito às prefei-
turas. O Governo petista deve muito ao nosso País. 
Mas, em compensação, Brasil, quando ela nega ao 
povo brasileiro, aquele mais pobre, que mora no inte-
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rior, ela não nega ao Senado Federal, ela não nega à 
Câmara dos Deputados.

Hoje, de manhã, a Presidenta da República deu 
mais um presente para Deputados e Senadores. Deu 
R$2 bilhões às emendas de que tanto os Senadores 
gostam; às emendas de que tanto os Deputados gos-
tam; às emendas que já criaram tanto problema de cor-
rupção neste País; às emendas que foram desviadas 
tantas vezes por políticos; às emendas que não chegam 
ao seu objetivo final, que é o bem da população; às 
emendas que são desviadas; às emendas que já foram 
assunto de CPIs; já foram assunto de investigações.

Às emendas, povo brasileiro, para os Deputados, 
para os queridinhos Deputados que obedecem ao Go-
verno, para os queridinhos Senadores que obedecem 
ao Governo. Às emendas!

Hoje de manhã, às 10h45, entrava a liberação 
dessas emendas. As emendas que estão sendo tro-
cadas... E é uma moeda de troca comprovada. É uma 
moeda de troca de favores comprovada! Eu dou a você, 
Senador ou Deputado, mas você tem que fazer o que 
eu quero, você tem que me obedecer, você tem que 
se ajoelhar aos meus pés. As emendas! 

Sabe, Brasil, isso é uma vergonha. Este Brasil 
cai na descrença do povo. Este Governo petista des-
moralizado! Este Governo petista que implantou a 
corrupção em todo este País! Este Governo petista 
que cinicamente mente a todo o povo brasileiro! Este 
Governo petista que deixa de dar aos aposentados! 
Este Governo petista que deixa de aplicar na saúde! 
Este Governo petista que não zela pela educação! Este 
Governo petista que deixa a violência correr frouxa nas 
ruas do Brasil! Dá dinheiro, dá bilhões de reais aos 
Deputados e Senadores nas emendas, como forma 
de troca de favores.

Ô Dilma, quatro bilhões e meio, Dilma, de emen-
das! Quatro bilhões e meio de emendas, Brasil. Em 
abril, R$2,5 bilhões; e agora mais R$2,5 bilhões. 

É por isso, Dilma, que levaste vaia ontem dos 
prefeitos. É por isso, Dilma. O Brasil não aguenta mais 
as sórdidas mentiras do Governo Federal, as sórdi-
das mentiras dos petistas no Governo. Você, Dilma, 
na campanha, prometeu fazer seis mil creches neste 
País. Onde estão as seis mil creches prometidas por 
ti, Dilma? Onde estão? Diga-me, Brasil, onde estão as 
seis mil creches que Dilma prometeu ao nosso País, 
ao nosso povo, aos nossos jovens? As creches podem 
não ser feitas, mas as emendas não falham. 

Você, Dilma, sabe! Ela sabe, Senador Aloysio, 
que se ela não der os bilhões à Câmara dos Deputados 
e a este Senado, ela não terá o apoio nas votações. 
Isso é aberto, Senador. Isso parece que é uma coisa 
natural, Senador. Uma moeda de troca clássica, Se-

nador. Este Senado fica preso na mão da Presidenta, 
Senador. Isso devia ser proibido, Senador. Isso é o 
mensalão escondido, Senador. 

O que era o mensalão, Senador? O mensalão 
era o dinheiro que ia todo mês para o bolso dos políti-
cos para que eles votassem as matérias do Governo 
Federal. O que são as emendas? O dinheiro que vai 
para o Senador ou o Deputado Federal negociar com 
seus prefeitos suas reeleições e para votar, ter a obri-
gação de votar no Governo e onde o Governo mandar. 

É o mensalão! É o mensalão clássico! E não se 
quer dizer que é mensalão! É a hipocrisia! Nobre Pre-
sidente, essa é a hipocrisia da política! É a faixa suja 
da política, é a faixa sem moral da política, é a enga-
nação clássica! Engana-se o povo brasileiro, mente-se 
para o povo brasileiro!

Mas, Brasil, não tenho medo de falar. Brasil, não 
tenho medo de dizer. Brasil, eu vim para cá com voto 
limpo, sou ficha limpa, não pratico corrupção! Podem 
ir atrás da minha vida, podem falar o que quiserem! 
Procurem, mexam! É o direito que meu povo me deu, 
que me deu o Pará querido, da Virgem de Nazaré, a 
minha querida e abençoada padroeira, padroeira da 
minha querida Belém do Pará! Foi aquele povo que 
me mandou para cá e me disse para eu ser honesto 
com meus princípios, para eu ser honesto com a Na-
ção brasileira, para eu ser honesto com minha Pátria 
e com minha terra!

Por isso, Brasil, não quero emendas, não quero 
cargo público! Quero que o povo do meu País, o povo 
da minha terra tenha saúde e educação, possa andar 
nas ruas. Quero que haja estrada! É isso que eu quero. 
Não quero emendas, não! Não quero emendas, não! 
Não quero ficar devendo a ninguém! Quero votar com 
minha consciência, quero votar no que é bom para o 
povo, quero respeitar aqueles que votaram em mim, 
quero respeitar minha Pátria! Quero olhar para o brasi-
leiro de nariz em pé! Quero entrar num avião e caminhar 
pelo aeroporto de pescoço em pé, de cabeça erguida!

Desta tribuna, defendo o povo brasileiro. Ali, na-
quela cadeira, senta um Senador que não se corrompe, 
que não se vende, que não troca seu voto por emenda! 
Ali, naquela cadeira, senta um paraense marajoara, 
que foi criado, na pobreza, pelo pai e pela mãe com 
muita dignidade, com sofrimento. Vim do interior pobre, 
do centro do Marajó, onde a pobreza impera. Vim de 
lá, cheguei aqui, e não seria aqui que eu ia esquecer 
meu passado, não seria aqui que eu ia esquecer meu 
sofrimento, não seria aqui que eu ia esquecer o quanto 
sofri para poder me educar!

Podem ficar aborrecidos, podem olhar com cara 
feia para mim, podem não dar bom dia para mim, se 
não quiserem! Podem andar atrás da minha vida! Eu 
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não mudarei! Estarei sempre ao lado daquela bandeira, 
olhando para a frase “Ordem e Progresso”. Hoje, neste 
País, não há ordem. Hoje, este País está desmoraliza-
do pela corrupção. O povo paga seu imposto em dia, 
e o dinheiro do povo é roubado. E nada se apura. Não 
se prende ninguém! Quem foi preso até hoje? Cadê 
um petista preso? Diga-me um que tenha sido preso!

CPI, CPI, quá, quá, quá, quá! Diga-me o que 
terá acontecido daqui a três meses, Nação brasileira!

E o Governo anuncia obras do PAC. A única coisa 
que o PAC construiu neste Brasil foi uma cachoeira, 
Senador! A roubalheira tomou conta da Nação brasi-
leira! A corrupção, Senador, tomou conta da Nação 
brasileira! E o PT mente, o PT mente, o PT mente 
muito. Até quando, Brasil, nós vamos aturar tudo isso?

Nação brasileira, eis nesta tribuna um Senador 
que te adora, um Senador que te ama, um Senador 
capaz de dar o próprio sangue por ti, que não se vende 
e que te defende a toda hora e a todo custo. Eis aqui 
um Senador que é perseguido, mas que não se rende. 
Doa a quem doer, Nação brasileira, vim para cá não 
para me servir, mas para servir a ti!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente Waldemir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra a Senado-
ra Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta ses-
são, eu queria fazer um registro e, ao mesmo tempo, 
cumprimentar os organizadores da AgroBrasília 2012, 
na região do PAD – DF, no Entorno de Brasília.

Ao meio-dia desta quarta-feira, liderados pelo Se-
nador Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal, V. Exª, 
Senador Blairo Maggi, o Senador Casildo Maldaner e 
eu tivemos a oportunidade de ver o quanto os produ-
tores rurais dessa região estão fazendo na melhoria 
da pesquisa e no aumento da produtividade com sus-
tentabilidade e com preservação do meio ambiente.

Então, a todos que contribuem com a Coopa-DF, 
que é a cooperativa que reúne os produtores rurais da 
região, meus cumprimentos, pela excelência do que 
vimos hoje naquela visita!

Por fim, caro Presidente Waldemir Moka, eu queria 
fazer um registro em nome dos Senadores Pedro Simon 
e Paulo Paim, que nasceram em Caxias do Sul – nasci 
em Lagoa Vermelha. Ontem, tive a honra de entregar 

ao Prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, que foi 
Deputado Federal, junto com V. Exª, o Prêmio Prefeito 
Empreendedor, conferido pelo Sebrae de Caxias do 
Sul, na categoria Desenvolvimento Rural. Então, tive a 
honra de entregar o troféu ao Prefeito José Ivo Sartori.

Era esse o registro que eu queria fazer, Senador 
Waldemir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, eu me associo 
ao registro que V. Exª faz aqui sobre a exposição Agro-
Brasília e também à homenagem ao querido amigo Ivo 
Sartori, hoje Prefeito de Caxias do Sul.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Fora 
do microfone.) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Acir.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Meu caro Senador Moka...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Peço-lhe que aguarde somente um mi-
nuto, Senador Delcídio, que já lhe concedo a palavra.

Tem a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
quero justificar minha ausência na votação nominal. 
Eu estava, junto com o Senador Delcídio do Amaral, 
numa audiência com o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha. Apenas justifico minha ausência na votação. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Delcídio, concedo a palavra 
a V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Moka, 
da mesma forma, como eu estava, junto com o Sena-
dor Acir Gurgacz, no Ministério da Saúde em audiência 
com o Ministro Padilha, quero justificar minha ausên-
cia aqui quando da votação nominal de autoridades.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está feito o registro, Senador Delcídio.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Quero, nesta tarde, falar sobre dois assuntos. O 
primeiro diz respeito ao projeto Brasil Carinhoso. De-
pois, quero falar com o empresariado carioca naquela 
questão dos altos preços dos hotéis. 

Mas, primeiro, falando a respeito do Brasil Cari-
nhoso – também cumprimento a todos que nos acom-
panham agora, seja pela TV Senado, pela Rádio, pela 
Internet, e todos aqui presentes, Senadores e Sena-
doras –, outra vez, em nome da liderança do Partido 
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Republicano Brasileiro, parabenizo a Presidente Dilma 
Rousseff, dessa feita, pelo lançamento do plano de ação 
Brasil Carinhoso, que Sua Excelência divulgou nesse 
domingo comemorativo ao Dia das Mães.

O Brasil Carinhoso é formado por um conjunto de 
ações integrantes do Plano Brasil Sem Miséria, que é, 
a meu ver, um dos projetos de maior destaque do Go-
verno da Presidenta Dilma, pelo seu elevado alcance 
social. As ações desse Plano são medidas que ajudam 
as pessoas muito pobres a mudarem a condição social 
em que vivem, se é que se pode chamar isso de modo 
social de vida. É uma ajuda financeira que recebem, 
inicialmente, seguida da preparação e da qualificação 
profissional e, por fim, de novas oportunidades de in-
serção no mercado de trabalho. São providências bem 
justas para a construção da cidadania.

Nesse sentido, o Plano Brasil sem Miséria vem 
mobilizando os esforços públicos necessários, envol-
vendo aí o Governo Federal, os governos estaduais e 
municipais para que, num futuro não muito distante, o 
Brasil possa ficar livre desse infortúnio que é a extre-
ma pobreza ainda presente, infelizmente, na vida de 
16,5 milhões de pessoas em nosso País. Vejam que 
são mais de 16 milhões de brasileiros e brasileiras que 
ainda sobrevivem em condições de extrema pobreza 
em nosso País.

A renda familiar per capita dessas famílias não 
chega nem a R$70,00 por mês. São cidadãos e ci-
dadãs sem cidadania. São pessoas alheias, que não 
podem cumprir com qualquer dever perante o Estado 
e a sociedade, pois nem sequer têm direito a qualquer 
coisa, a não ser o de serem malnascidos. Falta-lhes 
acesso adequado aos bens e serviços públicos como 
água tratada, luz, transporte, saúde, educação, mora-
dia e até o alimento básico; enfim, falta-lhes dignidade.

O Brasil Carinhoso, que a Presidenta Dilma acaba 
de lançar, representa uma esperança de vida melhor 
para essas pessoas, especialmente para seus filhos, 
já que o foco principal das ações são as crianças po-
bres com até 6 anos de idade, cujas famílias terão a 
garantia de, pelo menos, uma renda mensal mínima 
de R$70,00 por pessoa. Além disso, essas crianças 
serão acolhidas em creches, onde poderão receber 
alimentação balanceada e os cuidados com a saúde. 
Mil e quinhentas novas creches serão construídas no 
País para atender à demanda dessas famílias. A meta 
principal é combater a miséria infantil, retirando da po-
breza absoluta todas as famílias que tenham crianças 
com até seis anos de idade, o que correspondente ao 
período da primeira infância.

O Brasil tem hoje dois milhões de famílias nessas 
condições, cujas crianças não têm acesso a serviços 
de promoção e prevenção de saúde, creches e – o 

que é pior – a uma alimentação de qualidade mínima. 
As ações do Brasil Carinhoso são direcionadas prio-
ritariamente para as regiões Norte e Nordeste, o que 
é muito justo.

Apesar disso, quero lembrar que as favelas do Rio 
de Janeiro e de outras tantas cidades do Sul e Sudes-
te convivem também com esse tipo de situação. São 
bem visíveis os imensos bolsões de extrema pobreza 
nessas localidades. De qualquer sorte, Sr. Presidente, 
o Rio de Janeiro tem avançado na superação desse 
problema mediante parceria entre o Governos Federal, 
estadual e os prefeitos municipais, na verdade soman-
do forças para que o problema seja resolvido. Ao todo, 
o Estado já conseguiu retirar cerca de 1,5 milhão de 
pessoas da situação de extrema pobreza, resultado 
que foi comemorado pela Presidenta Dilma, na cidade 
do Rio de Janeiro.

Para finalizar, quero dizer que, na minha opinião, 
essa é a bandeira política mais expressiva da Presi-
denta Dilma. Eu diria que certamente também é a de 
todos os partidos políticos, independentemente do 
Governo que aí está e por que não dizer que essa é a 
bandeira de toda a sociedade brasileira? Disso, tenho 
plena convicção. Afinal de contas, as crianças de hoje 
são o nosso futuro, o futuro do Brasil.

Mais uma vez parabenizo a nossa Presidenta.
O segundo assunto, conforme havia anunciado, 

é sobre as altas tarifas do setor hoteleiro, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Peço atenção do empresariado carioca para o que 
considero um erro de estratégia negocial. Refiro-me 
ao abusivo aumento de preços de produtos e serviços 
na iminência da Conferência das Nações Unidas so-
bre Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a Rio+20. 
Estou falando de evento para o qual foram convidados 
representantes dos 193 Estados-membros da Orga-
nização das Nações Unidas, mais de 100 chefes de 
Estado e milhares de participantes dos mais variados 
setores da sociedade civil.

Trata-se de imperdível oportunidade do Rio de 
Janeiro, e o País, por extensão, apresentar-se como 
grande anfitrião e alavancar o mercado do turismo, 
que ainda está muito aquém das nossas reais poten-
cialidades. Segundo dados do Ministério do Turismo, 
a soma das riquezas produzidas pelo setor em 2011 
superou R$1,4 bilhão. Mas esse cálculo foi feito com 
base no índice de 3,6% de participação do setor na 
economia brasileira, estimativa esta definida em es-
tudos pelo IBGE.

O Produto Interno Bruto brasileiro em 2011 evo-
luiu apenas 2,7% em comparação ao ano de 2010, 
totalizando R$4,143 trilhões. Ainda assim, o resultado 
posiciona o Brasil entre as seis maiores economias 
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mundiais, atrás dos Estados Unidos, China, Japão, 
Alemanha e França. 

Mas eu chamo a atenção para o fato de que o tu-
rismo na França, por exemplo, que citei como 5ª maior 
potência econômica mundial, corresponde a 80% do 
seu PIB. Atenção para este fato: a França, 5ª econo-
mia mundial, tem, no turismo, 80% do seu PIB, contra 
os 3,6% do Brasil.

É bem verdade que a crise econômica mundial 
instaurada a partir de 2008, deflagrada pela falência do 
tradicional banco de investimento americano Lehman 
Brothers, causou impactos negativos diretos sobre o 
desempenho do nosso setor do turismo, que só não 
foi pior graças ao aumento da massa salarial brasilei-
ra. Aliás, tal proeza levou o Brasil a ser considerado 
líder do mercado turístico na América Latina, segundo 
pesquisa divulgada este ano pelo Conselho Mundial 
de Viagens e Turismo.

De toda forma, não podemos desperdiçar a opor-
tunidade que temos agora, para alavancar esse seg-
mento, considerado de vital importância para a eco-
nomia mundial. Com efeito, pelo estudo Panorama do 
Turismo Internacional 2009, da Organização Mundial 
de Turismo, o setor, à época, já representava 30% das 
exportações mundiais de serviços e 6% das totais. Isto 
mesmo: 6% do PIB mundial foi gerado pelo turismo em 
2009. E mais, como categoria de exportação, o turismo 
estava em quarto lugar, atrás apenas dos combustíveis, 
produtos químicos e automóveis.

Infelizmente, em vez de aproveitar esse aconte-
cimento para promoverem seus negócios, alguns se-
tores da economia, capitaneado pelo hoteleiro, vêm 
praticando a mesma estratégia do dono da galinha dos 
ovos de ouro, imortalizada pelo fabulista grego Esopo. 
Na fábula, o fazendeiro mata a galinha que punha ovos 
de ouro, por crer que, em seu interior, ela guardaria um 
tesouro, mas descobre que as suas entranhas eram 
iguais às de todas as outras. A moral da história é a 
de quem tudo quer – de forma açodada – tudo perde. 

O mesmo ameaça acontecer na Rio+20. As tarifas 
que estão sendo praticadas pelos empresários do se-
tor hoteleiro carioca já se equiparam às de Nova York. 
É possível hospedar-se no Hotel Plaza, no Central 
Park, em Manhattan, pagando a partir de R$1.127,00, 
segundo informam sites especializados em hospeda-
gem. Já o Copacabana Palace, na praia de Copacaba-
na, apresenta valores superiores: a diária varia entre 
R$1.140,00 a R$5.600,00. Isso já gerou o cancelamento 
da vinda da delegação do Parlamento Europeu, além 
de críticas ao que foi chamado de ganância desmedi-
da do setor hoteleiro.

Deixo a esses empresários o alerta de que a Con-
ferência Rio+20 é a primeira de uma série de grandes 

eventos que poderão representar um boom do turis-
mo, pelo menos, até 2016. Mas, para isso, é preciso 
que o turista seja tratado com respeito e não como a 
galinha da fábula.

Lembro que, nos meses de julho e agosto do ano 
que vem, a cidade poderá ter uma nova onda de alta 
taxa de ocupação, com a Copa das Confederações e 
a Jornada Mundial da Juventude, que contará com mi-
lhões de cristãos vindos de todos os cantos do mundo. 
Em 2014, será a vez da Copa do Mundo, que será dis-
putada em doze capitais, inclusive na cidade do Rio de 
Janeiro. Em 2016, os Jogos Olímpicos devem repetir a 
grande procura por hospedagens durante, pelo menos, 
dois meses, pois depois da competição principal ainda 
serão disputados os Jogos Paraolímpicos. Enfim, esta 
é hora de colhermos um ovo por vez e não de querer 
faturar tudo de uma vez!

Ao ensejo, louvo a atuação da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, 
da qual sou integrante, o que faço na pessoa de seu 
Presidente, Senador Fernando Collor, pela aprova-
ção de uma Resolução em que consente ao prefeito 
do Rio de Janeiro para intervir nesse assunto. E louvo 
também a Presidenta Dilma que, com a sua peculiar 
firmeza, determinou aos seus Ministros da Casa Civil 
e do Turismo que adotem as medidas necessárias para 
enfrentar esse problema.

Estou convencido, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, de que o momento é de muita prudência para que 
eventuais exageros não motivem mudanças na escolha 
da sede de futuros eventos com a envergadura dos 
que estão por acontecer.

Agradeço a atenção de todos, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Pela Liderança do PDT. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – V. Exª está inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Senador Moka, gostaria 
de fazer um registro.

Senador Paim, eu acabei de ler – este fato acon-
teceu hoje – que meu amigo pessoal, o apresentador 
José Luiz Datena, meu amigo, meu irmão – a Bíblia 
diz que alguns são muito mais chegados que irmão –, 
corajoso, destemido e que tem sido a boca de muita 
gente neste País que se senta à frente da televisão, 
que tem vontade de falar, mas que não é ouvida; José 
Luiz Datena, do alto de sua coragem, de sua deter-
minação, tem sido incisivo contra o crime neste País. 

Aliás, registro com muita alegria que a CPI da 
Pedofilia deslanchou no momento em que estive com 
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ele, para mostrar imagens de crianças abusadas no 
meu laptop. Enojado, ele comprou a briga conosco. 
Foi o momento em que conseguimos pautar o País. 

O José Luiz está ameaçado de morte. Hoje, no 
programa dele, na Rádio Band, ele declarou que foi avi-
sado de que, pego num grampo, um grupo de marginais 
estava planejando sequestrá-lo, num determinado ponto 
por onde ele passa com seu carro, para assassiná-lo. 

Datena, meu amigo, fé em Deus! Você nunca co-
locou o galho dentro, não é agora que você vai fazer; 
não é agora que você vai se acovardar! 

A causa pela qual ele briga é a segurança da 
sociedade, o respeito às mulheres, às crianças. Bate, 
enfrenta o crime; essa violência descabida, o uso, o 
abuso de drogas no Brasil. Se tiver que morrer por uma 
causa dessas, vale a pena! O que não vale a pena é 
você passar escondido, sentado na plateia, como se 
nada estivesse acontecendo, com o País ardendo em 
violência, sem ter coragem de abrir a boca. 

Por isso, faço essa denúncia aqui, da tribuna do 
Senado, para aqueles que estão me vendo e me ou-
vindo. Que repercuta essa notícia nos meios de comu-
nicação, porque, quanto mais repercutir, certamente o 
Datena estará mais resguardado e terá a força de to-
dos nós para garantir o seu programa, a sua luta, que 
é muito mais um sacerdócio do que a apresentação 
de um programa de televisão.

Encerro, Sr. Presidente, fazendo um apelo. Aquele 
menino de rosto triste, um dos apresentadores do CQC, 
está recolhendo assinaturas para o CQC poder filmar 
aqui. Vamos ajudar esse menino! O Marcelo Tas, que 
é o chefe dele, mandou-o vir aqui. O menino é tímido. 
Eu já assinei, o Paim assinou, o senhor pode assinar, 
o Benedito pode assinar, todo mundo, para que o CQC 
possa abrilhantar esta Casa e para que possamos aju-
dar aquele jovem, triste, que ali está.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador. 

Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira.

Antes, porém, a Presidência precisar ler um Ex-
pediente:

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – A Senhora Presidente da República adotou, em 
11 de maio de 2012, e publicou no dia 14 do mesmo mês 
e ano, a Medida Provisória nº 568, de 2012, que “Dispõe 
sobre servidores do Instituto Nacional de Meteorologia, 
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-
ra, da Agência Brasileira de Inteligência, da Comissão 
de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, do 
Centro Nacional de Primatas, da Fundação Oswaldo 
Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do 
Instituto Nacional do Seguro Social, da Superintendência 

de Seguros Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de 
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
do ex-Território de Fernando de Noronha e do Ministério 
da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de Médico do 
Poder Executivo, de cargos de Especialista em Infraes-
trutura Sênior, de cargos de Agente de Combate às En-
demias e de cargos das carreiras de Magistério Superior 
e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de Analista 
de Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, de Tecnolo-
gia Militar, de Desenvolvimento de Políticas Sociais e de 
Finanças e Controle, sobre as gratificações e adicionais 
que menciona, e dá outras providências”.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos dos arts 2º e 3º da Re-
solução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a 
Comissão Mista, incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria, bem como estabelecido o calendário de sua 
tramitação:

Composição 
Senadores

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)

Eduardo Braga Paulo Davim
Jader Barbalho Ivo Cassol
Ana Amélia
Ricardo Ferraço

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

José Pimentel Anibal Diniz 
Walter Pinheiro Inácio Arruda
Wellington Dias Ana Rita
Lídice da Mata Acir Gurgacz

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Cícero Lucena Cyro Miranda
José Agripino Jayme Campos

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)

Blairo Maggi Alfredo Nascimento 
Gim Argello João Vicente Claudino

*PSD

Kátia Abreu Sérgio Petecão

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

Titulares Suplentes

PT

Pedro Uczai Edson Santos
Cláudio Puty Policarpo

PMDB

Osmar Serraglio Darcísio Perondi
Sandro Mabel Fátima Pelaes

PSDB

Andreia Zito Alberto Mourão

PP

Arthur Lira Jerônimo Goergen

DEM

Rodrigo Maia Augusto Coutinho

PR

Paulo Freire

PSB

Sandra Rosado Glauber Braga

PDT

André Figueiredo Ângelo Agnolin

Bloco (PV/PPS)

Augusto Carvalho

PTB

Jovair Arantes Arnon Bezerra

PSL*

Dr. Grilo

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

Calendário
– Publicação no DO: 14-5-2012
– Designação da Comissão: até 16-5-

2012(SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após 

designação
– Emendas: até 20-5-2012 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: -
– Prazo na CD: até 10-6-2012 (até 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-6-2012
– Prazo no SF: de 11-6-2012 a 24-6-

2012 (42º dia)

– Se modificado, devolução à CD: 24-
6-2012

– Prazo para apreciação das modifica-
ções do SF, pela CD: de 25-6-2012 a 27-6-2012 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 28-6-2012 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 12-7-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade 

do caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacio-
nal nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. 
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março 
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputa-
dos por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

São os seguintes os Ofícios das Lide-
ranças:

Ofício nº 61/2012 – GLDBAG

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela 

abaixo, os senadores representantes do Bloco de Apoio 
ao Governo para integrarem, na qualidade de titulares 
e suplentes, a Comissão Temporária para análise da 
MP nº 568/2012.
Titulares Suplentes
Senador José Pimental Senador Aníbal Diniz
Senador Walter Pinheiro Senador Inácio Arruda
Senador Wellington Dias Senadora Ana Rita
Senadora Lídice da Mata Senador Acyr Gurgacz

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.

OF. GLPMDB nº 123/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce-

lência a indicação dos Senadores abaixo relacionados 
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de 
analisar a Medida Provisória nº 568, de 14 de maio 
de 2012.
Titulares Suplentes
Eduardo Braga Waldemir Moka
Jader Barbalho Ivo Cassol
Ana Amélia
Ricardo Ferraço
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

Of. GLPMDB nº 127/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Paulo Davim, como 
suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo Sena-
dor Waldemir Moka, para compor a Comissão Mista, 
com a finalidade de analisar a Medida Provisória nº 
568, de 11 de maio de 2012.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

Ofício nº 22/2012-GLPSD

Brasília, 14 de maio de 2012

Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista 
de apreciação da Medida Provisória nº 568, de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os Sena-

dores Kátia Abreu e Sérgio Petecão, pelo Partido Social 
Democrático – PSD, como membros titular e suplente, 
respectivamente, para compor a Comissão Mista que 
apreciará a Medida Provisória nº 568, de 2012, propondo 
dispor sobre servidores do Instituto Nacional de Meteoro-
logia, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Ca-
caueira, da Agência Brasileira de Inteligência, da Comis-
são de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, 
do Centro Nacional de Primatas, da Fundação Oswaldo 
Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do 
Instituto Nacional do Seguro Social, da Superintendência 
de Seguros Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia, da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de 
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
do ex-Território de Fernando de Noronha e do Ministério 
da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de Médico do 
Poder Executivo, de cargos de Especialista em Infraes-
trutura Sênior, de cargos de Agente de Combate às En-
demias e de cargos das carreiras de Magistério Superior 
e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de Analista 
de Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, de Tecnolo-
gia Militar, de Desenvolvimento de Políticas Sociais e de 
Finanças e Controle, sobre as gratificações e adicionais 
que menciona, e dá outras providências.

Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu.

Of. nº 36/2012/BLUFOR/SF

Brasília, 14 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Blairo Maggi e Gim Argello, como membros titulares, 
e os Senadores Alfredo Nascimento e João Vicente 
Claudino, como membros suplentes, para integrarem 
a Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória 
nº 568, de 2012.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder 
do Bloco Parlamentar União e Força.

Ofício nº 57/12-GLPSDB

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes se-

nadores para integrarem a Comissão Mista para aná-
lise da Medida Provisória nº 568, de 2012:

Titular Suplente
Senador Cícero Lucena Senador Cyro Miranda

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

Of. nº 530/2012/PSDB

Brasília, 15 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Andreia 

Zito, como membro titular, e o Deputado Alberto Mourão, 
como membro suplente, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisó-
ria nº 568/12, que dispõe sobre servidores do Instituto 
Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira 
de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, 
do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de 
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional 
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros 
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
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do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de 
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do 
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos 
de Médico do Poder Executivo, de cargos de Espe-
cialista em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agente 
de Combate às Endemias e de cargos das carreiras 
de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, de Analista de Infaestrutura, de Ciência e 
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre 
as gratificações e adicionais que menciona, e dá ou-
tras providências.

Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo, 
Líder do PSDB.

Of/GAB/I/nº 490

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos 

nomes dois Deputados do PMDB, que comporão a 
Comissão Especial destinada a apreciar a Medida 
Provisória nº 568, de 11 de maio de 2012.

Titulares Suplentes
Osmar Serraglio Darcísio Perondi
Sandro Mabel Fátima Pelaes

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB.

Ofício nº 111-L-Democratas/12

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do De-

mocratas que integrarão a Comissão Mista destinada 
a emitir parecer à Medida Provisória nº 568/12.
Titular Suplente
Deputado Rodrigo Maia Deputado Augusto Coutinho

Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Líder do Democratas.

Of. nº 297/2012 – LPR

Brasília, 15 de maio de 2012

Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência 

no sentido de indicar o Deputado Paulo Freire (PR 
– SP) como Membro na Comissão Mista destinada 
a examinar e emitir parecer sobre a medida provisó-
ria nº 568, que “Dispõe sobre servidores do Instituto 
Nacional de Meteorologia, da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira, da Agência Brasileira 

de Inteligência, da Comissão de Valores Mobiliários, 
do Instituto Evandro Chagas, do Centro Nacional de 
Primatas, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, do Instituto Nacional 
do Seguro Social, da Superintendência de Seguros 
Privados, do Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 
do Serviço Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de 
Turismo, da Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus, do ex-Território de Fernando de Noronha e do 
Ministério da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos 
de Médico do Poder Executivo, de cargos de Espe-
cialista em Infraestrutura Sênior, de cargos de Agente 
de Combate às Endemias e de cargos das carreiras 
de Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, de Analista de Infraestrutura, de Ciência e 
Tecnologia, de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento 
de Políticas Sociais e de Finanças e Controle, sobre 
as gratificações e adicionais que menciona, e dá ou-
tras providências”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente, – Deputado Lincoln Porte-
la, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PSL/PRTB.

Of./LID/nº 89/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Augusto 

Carvalho – PPS/DF, em substituição ao meu nome, 
para integrar, como titular, a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à MP nº 568/12, que “Dispõe sobre 
servidores do Instituto Nacional de Meteorologia, da 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, 
da Agência Brasileira de Inteligência, da Comissão de 
Valores Mobiliários, do Instituto Evandro Chagas, do 
Centro Nacional de Primatas, da Fundação Oswaldo 
Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do 
Instituto Nacional do Seguro Social, da Superintendên-
cia de Seguros Privados, do Instituto Nacional de Me-
trologia, Qualidade e Tecnologia, da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
para a Educação, do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, do Serviço Exterior Brasileiro, do 
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Instituto Brasileiro de Turismo, da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, do ex-Território de Fer-
nando de Noronha e do Ministério da Fazenda, sobre 
os ocupantes de cargos de Médico do Poder Execu-
tivo, de cargos de Especialista em Infraestrutura Sê-
nior, de cargos de Agente de Combate às Endemias 
e de cargos das carreiras de Magistério Superior e do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de Analista de 
Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, de Tecnologia 
Militar, de Desenvolvimento de Políticas Sociais e de 
Finanças e Controle, sobre as gratificações e adicionais 
que menciona, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do Bloco PV, PPS.

Of. nº 256/PT

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar os Deputados Pedro Uczai (PT – SC) e 
Cláudio Puty (PT – PA), como titulares e os Deputa-
dos Edson Santos (PT – RJ) e o Policarpo (PT – DF), 
como suplentes da Comissão Mista que irá estudar e 
proferir parecer em relação à MP nº 568/12 que “Dis-
põe sobre servidores do Instituto Nacional de Meteo-
rologia, da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira, da Agência Brasileira de Inteligência, da 
Comissão de Valores Mobiliários, do Instituto Evandro 
Chagas, do Centro Nacional de Primatas, da Fundação 
Oswaldo Cruz, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Instituto Nacional do Seguro Social, da 
Superintendência de Seguros Privados, do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, da 
Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento para a Educação, do Departamen-
to Nacional de Obras Contra as Secas, do Serviço 
Exterior Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Turismo, 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus, do 
ex-Território de Fernando de Noronha e do Ministério 
da Fazenda, sobre os ocupantes de cargos de Médico 
do Poder Executivo, de cargos de Especialista em In-
fraestrutura Sênior, de cargos de Agente de Combate 
às Endemias e de cargos das carreiras de Magistério 
Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
de Analista de Infraestrutura, de Ciência e Tecnologia, 
de Tecnologia Militar, de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais e de Finanças e Controle, sobre as gratificações 
e adicionais que menciona, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Lí-
der do PT.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, desculpando-me 
pelo tempo que levei para ler a matéria, ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os nossos colegas 
da base governista vêm se sucedendo hoje à tribuna, 
tecendo grandes elogios ao programa Brasil Carinho-
so, programa lançado pela Presidente Dilma Rousseff, 
em cadeia de rádio e televisão, no Dia das Mães, para 
anunciar que iniciava, naquele momento, um programa 
para combater a miséria na faixa etária de zero a seis 
anos. Um programa com três eixos, como se diz atu-
almente: acesso a creches, ampliação da cobertura à 
saúde para crianças e reforço à renda familiar.

Obviamente, ninguém pode ficar contra esses 
objetivos. Todos eles altruístas e necessários. E até 
mesmo o nome, Brasil Carinhoso, remete a uma imor-
tal composição do Pixinguinha, que é uma espécie de 
Hino Nacional de todos os apaixonados.

Agora, a própria apresentação da Presidente na 
televisão, que lembrava mais, pela sua feição, uma 
peça de propaganda eleitoral do que propriamente um 
anúncio oficial, solene, de uma ação governamental, 
já nos dá uma idéia do que esse programa envolve: 
envolve muita, muita propaganda e publicidade. 

Aliás, a equipe do marqueteiro oficial, João San-
tana, é pródiga em sugerir nomes de programas e sub-
programas; programas que sucedem programas lança-
dos anteriormente ou que são itens de um programa 
já anunciado, mas não concluído. É uma barafunda 
de nomes. Todos eles muito atraentes, mas nomes de 
programas que são lançados sem que se possa fazer 
uma avaliação precisa – sem que o próprio Governo 
se interesse por isso – do êxito do programa anterior 
que o programa recém-lançado sucede. 

Esses três eixos, digamos assim, do programa 
Brasil Carinhoso faziam parte das promessas de cam-
panha da Presidente Dilma Rousseff.

Creches, por exemplo. A Presidente prometeu, 
em campanha, construir 6.427 creches. Reparem bem 
na exatidão do número: 6.427. Não são 28, nem 26. 
São 6.427 creches, até 2014. Até agora, momento em 
que a Presidente lança um novo programa, também 
para construir creches, sabem V. Exªs quantas foram 
construídas dessas 6.427? Apenas 411.

Nesse ritmo, a Presidente teria que inaugurar seis 
creches por dia para cumprir a sua promessa de cam-
panha. Esses são dados do Ministério da Educação.

No campo da saúde, a situação ainda é mais cho-
cante. Durante a campanha, a promessa era atender 
gestantes no pré-natal e crianças nos seus primeiros 
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dois anos de vida. De alguma forma, essa promessa 
está embalada no Brasil Carinhoso.

Vamos ver o que aconteceu na realidade: o Orça-
mento de 2012 destinou R$196 milhões ao programa 
denominado Rede Cegonha, que era um programa que 
já constava, aliás, da propaganda e da campanha, dos 
compromissos do então candidato José Serra. Sabem 
os senhores quanto foi gasto até agora, desses R$196 
milhões destinados ao programa – e já estamos a seis 
meses da execução orçamentária? Oito mil reais. É 
isso mesmo: R$8 mil. É 0,004%. É um percentual tão 
irrisório, que fica até difícil a gente pronunciar.

Outra promessa que até agora não passa de 
uma peça de marketing: a construção de 500 Unida-
des de Pronto Atendimento, as UPAs. Até agora, das 
500 unidades, foram construídas, no Governo Dilma 
Rousseff, 31.

Quer dizer, é muita fumaça e pouco fogo! É muita 
propaganda e pouca realização!

Na saúde pública, a situação ainda é mais grave. 
Ela já teria entrado num colapso total se não fosse o 
empenho dos governos estaduais, da sociedade civil, 
através das organizações filantrópicas, e dos prefei-
tos deste País, que têm a obrigação constitucional de 
gastar, no mínimo, 15% do seu orçamento na saúde e 
que gastam muito mais que isso, 30, 35%, com saúde. 

Mas, na área da saúde, um setor que assume 
hoje no Brasil uma dimensão catastrófica – e eu meço 
as minhas palavras – é o de saneamento. Neste se-
tor, também pouca coisa foi feita. E nós sabemos a 
ligação íntima entre o investimento no saneamento e 
a saúde, especialmente a saúde das crianças, para a 
qual se dirige hoje, com tanta solicitude, o carinho da 
Presidente Dilma Rousseff.

São as crianças as pessoas mais sujeitas às do-
enças decorrentes da falta de saneamento básico: o 
índice de mortalidade infantil. E não apenas o índice 
de mortalidade infantil.

Há algum tempo, eu fiquei absolutamente estar-
recido com um artigo que li no jornal Folha de S.Paulo, 
escrito pelo Prof. José Eli da Veiga, que repercutia em 
seu artigo pesquisas que foram realizadas por médicos 
dos Estados Unidos e da Inglaterra.

Diz o Prof. José Eli da Veiga, lembrando que o 
cérebro é o órgão do corpo humano que mais conso-
me energia, embora nem sempre a produção seja do 
mesmo porte. Mas o funcionamento do cérebro, o seu 
metabolismo, o metabolismo cerebral exige um con-
sumo muito grande de energia.

Ora, diz o Prof. José Eli: “As infecções parasitárias 
desviam energia para ativar o sistema imunológico”.

Quer dizer, quando o corpo é atacado por uma 
infecção parasitária, há uma mobilização das energias 

que deveriam ser destinadas ao desenvolvimento ce-
rebral e que são voltadas para o combate à infecção.

“Repetidas diarreias [diz o Prof. José Eli] até os 
cinco anos de idade roubam do cérebro as calorias 
necessárias a seu desenvolvimento, podendo com-
prometer a inteligência para sempre.”

Isto é um crime contra as futuras gerações.
Eu não sei se todos os meus colegas têm este 

dado: o fato de que as infecções parasitárias, as diar-
réias que acometem as crianças que vivem em locais 
onde não há rede de esgoto comprometem definiti-
vamente o desenvolvimento cerebral, a capacidade 
de aprendizado dessas crianças, compromete a sua 
chance de ser alguém na vida, de tomar conta da sua 
vida e de ter um futuro profissional melhor do que 
seus pais têm.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 25% 
dos leitos hospitalares no mundo estão ocupados por 
doentes portadores de doenças veiculadas pela água 
que seriam facilmente controladas pelas ações de 
saneamento.

Esse percentual, no Brasil, Sr. Presidente, que 
preside a Comissão de Direitos Humanos tão bem nesta 
Casa, Senador Paulo Paim, atinge 65% da ocupação 
de leitos hospitalares com pessoas doentes em razão 
de falta de saneamento.

Na verdade, o período de investimento mais in-
tenso em saneamento básico se deu nos anos 70, à 
época do Planasa. Houve um grande avanço em ma-
téria de saneamento: construção de redes de esgoto 
e de água tratada, mas, mesmo assim, era uma taxa 
relativamente modesta em relação ao Produto Interno 
Bruto nesse período, cerca de 0,34%.

De lá para cá, nos anos 80 e 90, caiu bastante, 
diminuiu esse índice, ficou em torno de 28%, 25%, de 
tal modo que o Presidente Lula, quando assumiu o go-
verno, afirmou, com toda a ênfase de que ele é capaz. 
Ele disse o seguinte – estou citando o Presidente Lula:

Vamos investir em saneamento básico 
no meu governo, o que não foi investido em 
décadas neste Brasil. E não faço por mim, faço 
isso porque acho que as crianças brasileiras 
têm o direito, já que são pobres, de brincar pelo 
menos em um lugar em que não disputem com 
dejetos o lugar das suas brincadeiras.

Frase forte do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva! 
No entanto, se a frase é forte, o desempenho foi fra-
co. O resultado do desempenho do governo brasileiro 
durante a gestão Lula ficou inferior àquele registrado 
na década de 90. Das 8.509 ações planejadas para o 
período 2007-2010, segundo Governo Lula, somente 
1.058, ou seja, 12% foram efetivamente concluídas.
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E começa com Dilma Rousseff um novo ciclo de 
promessas.

Poderão os nossos telespectadores da TV Se-
nado e aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado 
consultar o YouTube. Podem digitar ali “Dilma” e “sa-
neamento” e verão. Lá nós encontramos a candidata 
Dilma Rousseff – a própria candidata, e não aquele 
humorista que faz tão bem o papel de Dilma Rousse-
ff nos programas de televisão –, a própria candidata, 
num programa de rede nacional, prometendo triplicar 
o investimento em saneamento e anunciando a meta 
de zerar o déficit do setor, programa eleitoral do PT.

Vamos aos resultados. Agora já estamos há um 
ano e meio no Governo Dilma.

Em 2011, dos recursos previstos para os progra-
mas de Implantação e Melhoria do Sistema de Esgoto 
Sanitário em Municípios de até 50 mil habitantes e de 
Apoio à Qualidade de Consumo Humano, apenas 16% 
foram efetivamente gastos.

Vejam a discrepância entre a promessa e a rea-
lidade; entre aquilo que foi prometido e aquilo que foi 
feito. Desse programa, para o qual devem ter encon-
trado um nome de fantasia no seu lançamento, apenas 
16% foram executados.

E os dados do IBGE são acachapantes. Eu co-
mentava há pouco com o Senador Roberto Requião 
e com o Senador Armando Monteiro: apenas metade 
dos Municípios brasileiros possui rede de esgoto. A 
maioria, 63%, deposita os seus lixões a céu aberto, 
sem nenhum tratamento. Os aterros sanitários estão 
presentes em apenas 13% dos Municípios, com gra-
ve comprometimento do lençol freático e, portanto, da 
qualidade da água consumida pelos brasileiros.

No meio rural, 14 milhões não têm acesso a água 
próximo a sua moradia. É lata d’água na cabeça, nas 
costas de mulheres, de crianças, as mesmas que a 
Presidente pretende atender com o Brasil Carinhoso. 
É sobre as costas delas que recai a sobrecarga da ta-
refa doméstica de ir buscar água num lugar distante. 
Água nem sempre de boa qualidade, para dizer o mí-
nimo, para o consumo doméstico, evidenciando que o 
saneamento rural tem sido deixado no segundo plano, 
inclusive nos assentamentos de reforma agrária pro-
movidos pelo Governo.

A situação do esgotamento sanitário – retomo o 
tema – é gravíssima.

Cerca de 83% dos brasileiros que vivem nas ci-
dades – estamos excluindo, agora, a zona rural – não 
dispõem de esgotamento sanitário adequado, sendo 
que 36 milhões vivem nas regiões metropolitanas. A 
demanda por tratamento de esgoto, então, nem se fala. 
A taxa de esgoto coletado é mínima, largamente insu-
ficiente. Há capitais no Brasil em que o atendimento 

por rede de esgotos para afastar das residências os 
dejetos beira a 10% ou a 6%, especialmente no Norte 
e no Nordeste do nosso País.

Ora, para amenizar esse tipo de problema, bas-
taria que a Presidente cumprisse as promessas já 
feitas. Seria uma atitude muito mais carinhosa, muito 
mais carinhosa, para usar a expressão cunhada pelo 
marqueteiro oficial no lançamento do Dia das Mães, 
se a Presidente, em vez de lançar um novo programa, 
cumprisse as suas promessas. E o Governo faz de tudo 
para que as promessas não sejam cumpridas.

O dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, a partir da Resolução nº 3.204, do Conselho 
Monetário Nacional, de junho de 2004, passou a ser 
aplicado, cada vez mais, em títulos do Tesouro em 
vez de ser aplicado nas finalidades para a qual ele, 
o FGTS, foi criado: habitação e saneamento básico. 
Aplica-se em títulos do Tesouro para poder financiar 
a dívida pública brasileira. Por quê? Porque o título do 
Tesouro rende mais que as prestações da casa pró-
pria ou, eventualmente, as tarifas do serviço de água 
e de esgoto.

Os investimentos públicos avançam em ritmo lento 
e não foi por falta de marco regulatório, como se ale-
gou durante certo tempo. Lembrava, ainda há pouco, 
o Senador Armando Monteiro que já temos um marco 
regulatório para o saneamento básico, que é a Lei nº 
11.445, de 2007, que veio exatamente para cumprir 
essa função. Um marco regulatório que pudesse criar 
condições para que houvesse também investimento 
privado no saneamento. No entanto, os problemas 
da economia brasileira, que afetam as dificuldades 
de investimento em outros setores, também afetam o 
saneamento básico.

É a taxa de juros, é a burocracia, é a própria po-
breza do povo que tem dificuldade em pagar tarifas 
adequadas. Seria preciso investimento público de porte 
para que essa meta anunciada pelo Presidente Lula 
e reafirmada pela Presidente Dilma – a universaliza-
ção do acesso à água, coleta de lixo e saneamento 
básico – pudesse receber, nos próximos 18 anos, o 
correspondente a R$20 bilhões por ano.

No entanto, estamos muito longe disso. Mesmo 
com o aumento dos recursos para o saneamento bá-
sico nos últimos anos a título do PAC, a maioria dos 
projetos ainda não saiu do papel.

Um levantamento divulgado no início de abril 
deste ano pelo Instituto Trata Brasil mostra que das 
114 principais obras de saneamento da primeira fase 
do programa do PAC, apenas 7% delas estão prontas. 
Entre as demais, 32% estavam paralisadas e 23%, 
atrasadas. E muitas obras não passaram sequer pela 
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primeira inspeção para ver se estavam sendo feitas 
adequadamente.

Sr. Presidente, para concluir, queria lembrar que 
já que falamos há pouco sobre a carga tributária que 
pesa sobre os investimentos no saneamento, trami-
ta nesta Casa um projeto de lei que foi apresentado 
pelo Senador Aécio Neves, que visa concretizar um 
compromisso que foi da Presidente Dilma e foi tam-
bém do seu principal opositor, José Serra, durante a 
campanha eleitoral.

Sou relator dessa matéria na Comissão do Meio 
Ambiente. Pretende o Senador Aécio Neves, com a sua 
proposição, reduzir a zero as alíquotas de Cofins e de 
PIS/Pasep incidentes sobre a receita bruta decorren-
te da prestação de serviço de captação, tratamento e 
distribuição de esgoto.

Tributar serviço de saneamento básico significa 
transferir uma boa parte da capacidade de investimento 
para a União. E esses recursos não serão investidos; 
serão aplicados na formação do superávit primário.

A aprovação de uma medida desse teor – alívio da 
carga tributária que pesa sobre o faturamento dessas 
empresas de saneamento básico – já daria por si só, 
uma capacidade extra de investimento, que contribuiria 
imensamente para que a meta anunciada pelos Pre-
sidentes que se sucedem – Lula e Dilma Rousseff –, 
para que esse objetivo que atende a saúde da criança 
especialmente, para que esse objetivo que significaria 
um gesto concreto de carinho para com as crianças 
brasileiras seja atingido.

Fica aqui, Sr. Presidente, esta palavra de espe-
rança de que alguma coisa se mova, porque, do jeito 
que está, estamos condenados a nos apresentar na 
Conferência Rio+20 – só se fala em Rio+20 ultima-
mente – com esta verdadeira vergonha nacional, da 
qual pouco se fala, que é o ínfimo índice de sanea-
mento básico para os brasileiros, especialmente para 
os brasileiros dos bairros mais pobres e das regiões 
mais pobres de nosso País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Muito bem. Esse foi o Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Passo a palavra, como Líder, ao Senador Inácio 
Arruda. (Pausa.)

Passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, pela 
Liderança do PDT. Na sequência, o Senador Roberto 
Requião.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de entrar no assunto que me 
traz à tribuna nesta noite, quero agradecer ao Ministro 
da Saúde, Alexandre Padilha, a presteza em atender 
a um pleito de Ji-Paraná, que é a construção de um 
centro de diagnóstico para o câncer. 

Estivemos, hoje à tarde, reunidos com o nosso 
Ministro, juntamente com o Dr. Henrique Prata, do 
Hospital de Câncer de Barretos, quando reafirmamos 
o compromisso que já tínhamos feito com o Ministro 
para a construção deste que é um centro de diagnós-
tico do câncer para a cidade de Ji-Paraná. Um centro 
fixo e um móvel. O fixo está localizado em Ji-Paraná e 
o móvel faz todas as cidades vizinhas com uma carre-
ta, dando atendimento a todas aquelas pessoas que 
necessitam desse exame e que hoje não têm como 
fazê-lo em Rondônia, tendo que se deslocar para Bar-
retos. Queremos atendê-los lá em Ji-Paraná, lá no Es-
tado de Rondônia. 

Então, agradeço ao Ministro Padilha a presteza 
em nos atender e em atender o pleito, de modo que 
agora só falta o projeto. O terreno já foi disponibiliza-
do para a Fundação de Barretos, para avançarmos e 
trabalharmos o mais rápido possível.

Hoje pela manhã, apresentei, na Comissão de 
Constituição e Justiça, o relatório com parecer favo-
rável à aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 73, 
de 2007, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que re-
gulamenta as atividades de pesquisa, produção, im-
portação, liberação no ambiente e comercialização de 
clones de mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e aves. 
A votação não ocorreu por conta de pedido de vistas.

A nossa expectativa, no entanto, é aprovar com 
celeridade este projeto, visto que ele tramita há cinco 
anos nesta Casa e, por conta disso, o Brasil está atrasa-
do na regulamentação desta importante biotecnologia.

Aqui no Senado, este projeto já foi aprovado na 
Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT, e na Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, CRA. Está na pauta 
da Comissão de Ciência e Tecnologia e será termina-
tivo na Comissão de Meio Ambiente, CMA.

Várias audiências públicas já foram realizadas 
para debater a matéria, onde ouvimos representan-
tes, cientistas e técnicos da Embrapa, do Ministério da 
Agricultura, da Comissão Técnica Nacional de Biosse-
gurança, CNTBio; da Universidade de São Paulo, USP; 
do Ibama, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
além de representantes do setor produtivo agropecu-
ário, onde se concluiu por um relatório de consenso. 
Depois de muita discussão, muito debate, produziu-se 
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esse relatório, que é consenso entre o Executivo e o 
Legislativo e a sociedade organizada brasileira. 

O objetivo do tipo de clonagem a ser regulamen-
tado por meio deste projeto de lei é o melhoramento 
genético dos animais, desde a pesquisa científica, 
criando-se um ambiente legal para os estudos que são 
feitos hoje sem reconhecimento oficial, bem como a 
comercialização desses clones.

O Brasil está na vanguarda dessa tecnologia, 
mas para que não fique para trás no conhecimento 
e na manipulação dos recursos genéticos por meio 
da biotecnologia, precisamos de uma legislação que 
assegure status legal à pesquisa brasileira no âmbito 
internacional, bem como ao comércio desses animais.

Para citar um exemplo, na última Expozebu, em 
Uberaba, Minas Gerais, que terminou na semana 
passada, foram comercializados dois clones por mais 
de um milhão e quatrocentos mil reais cada um, se-
gundo informações da própria Embrapa. Isso é uma 
clara demonstração de que o mercado já entendeu o 
verdadeiro potencial dessa tecnologia.

Para suprir o vácuo legal, o Ministério da Agri-
cultura publicou uma portaria estabelecendo critérios 
e autorizando as associações de criadores a emiti-
rem o registro de clones. Em que pese sua relevância 
para a organização pontual do mercado de material 
genético de clones, a portaria não contempla todas as 
dimensões da pesquisa, produção e comercialização 
presentes na proposta do PLS n° 73/2007.

O projeto prevê que a pesquisa envolvendo a clo-
nagem de animais e a produção comercial de clones 
só poderão ser realizadas por pessoa jurídica de direito 
público ou privado legalmente constituída e que caberá 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to registrar e fiscalizar as instituições interessadas na 
realização dessas pesquisas.

A proposta prevê, ainda, que quando a pesqui-
sa envolver mamíferos destinados ao uso terapêutico 
ou produção de fármacos, o registro e a fiscalização 
serão realizados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, Anvisa.

Entre as responsabilidades civis e administrati-
vas de quem clonar animais, o projeto determina que 
os responsáveis por danos ao meio ambiente e a ter-
ceiros responderão pela indenização ou reparação 
integral e que a instituição que realizar clonagem de 
animal cuja propriedade não tenha sido comprovada 
pelo interessado será corresponsabilizada pelos pre-
juízos causados.

Os Estados Unidos, o Canadá e a Comunidade 
Europeia já regulamentaram a pesquisa, a produção 
e o comércio de clones.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a agência res-
ponsável pela administração de drogas e alimentos, 
depois de anos de estudo e análise detalhada, publi-
cou, em janeiro de 2008, parecer em que concluiu que 
a carne e o leite proveniente de clones de bovinos, 
suínos e caprinos são tão seguros quanto os alimen-
tos originados de animais criados convencionalmente.

No Canadá, a situação não é diferente daquela 
observada nos Estados Unidos. Inclusive, uma empresa 
canadense instalada no Brasil já comercializa sêmen 
e embriões de clones produzidos e registrados no Ca-
nadá, contribuindo com o aprimoramento da genética 
do rebanho leiteiro nacional. 

A Argentina também está bem avançada nesta tec-
nologia, inclusive no desenvolvimento de animais clonados 
com transgenia.

Na Europa, a Autoridade Europeia para a Seguran-
ça dos Alimentos, AESA, analisou e concluiu, em 2007, 
que com relação à segurança alimentar, não há nenhuma 
indicação de que existam diferenças entre o leite e 
a carne de clones bovinos e suínos e seus descen-
dentes, em comparação com as de animais produzidos 
convencionalmente.

No Brasil, devido ao elevado custo, a produção de 
clones é usada apenas para a reposição de animais de 
elevado prestigio genético e preço no mercado e não 
para formar rebanho comercial. Entretanto, o debate, no 
meio científico e agropecuário, encontra-se em estágio 
avançado e conta com parecer favorável de relevantes 
instituições científicas e de biossegurança. 

Portanto, não podemos mais nos privar de uma 
legislação que atenda às necessidades da pesquisa, dos 
órgãos de fiscalização e do setor produtivo, dando as ga-
rantias, a segurança e a transparência necessárias 
para todos os atores envolvidos, principalmente 
os consumidores e os parceiros comerciais do Brasil.

Nós estivemos na Fazenda Experimental da Em-
brapa onde fica o laboratório de clonagem, que deu 
origem ao primeiro clone bovino brasileiro, chamado 
Vitória. Estivemos reunidos com os técnicos e fizemos 
um amplo debate com relação a essa questão. 

Portanto, nosso parecer é favorável e esperamos 
que, na próxima semana, votemos na CCJ, para que 
essa questão caminhe rapidamente e possamos dar 
legitimidade ao trabalho da Embrapa. 

Era esse o tema que eu queria trazer para esta 
tarde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimentos ao Senador Acir Gurgacz, Líder 
do PDT, pelo seu pronunciamento.
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De imediato, passamos a palavra, como orador 
inscrito, como não está o Senador Cassol nem Moza-
rildo Cavalcanti...

Eu já havia chamado o Senador Requião. Se o 
Senador Cassol concordar, nós invertemos. O Sena-
dor Requião está vindo para a tribuna e V. Exª fala em 
seguida. Porque aqui estava um e, em seguida, o outro.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Fora do 
microfone) – Não tem outro na Liderança ?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agora, não.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora 
do microfone) – Tem o Benedito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Roberto Requião, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, 
esteve recentemente no Brasil, convidado pela Esco-steve recentemente no Brasil, convidado pela Esco-
la de Economia da Fundação Getúlio Vargas, um dos 
mais ilustres keynesianos da atualidade, o economista 
norte-americano Thomas Palley. Em um seminário, de 
que participaram, entre outros, os economistas Ricardo 
Carneiro e Luiz Gonzaga Belluzzo, ambos da Unicamp, 
Palley revelou-se pouco otimista em relação à con-
juntura econômica mundial. Para ele, o mais provável 
é uma longa estagnação dos países desenvolvidos, ou 
seja, mais recessão.

“Acabou-se o tempo das recuperações rápidas dos 
países industrializados”, disse Thomas Palley. E um dos 
motivos da lenta retomada é o fosso que se aprofundou 
a partir dos anos 80 entre o crescimento dos salários e a 
produtividade, solapando, assim, um dos pressupostos 
para estimular a demanda, disse o economista norte-
-americano.

Na verdade, Palley repetiu em São Paulo o que 
dissera no Paraná em 2008, no seminário que o nosso 
governo estadual promoveu logo na sequência da ex-
plosão da crise financeira global.

Outro participante do seminário da Fundação Getúlio 
Vargas, o economista-chefe da Agência das Nações Uni-
das para o Comércio e o Desenvolvimento, o alemão Heiner 
Flassbeck, também considerou o divórcio entre salários e pro-
dutividade “como um fator crucial para explicar a dificuldade 
do mundo desenvolvido em retomar o crescimento”. É o que 
está acontecendo nos Estados Unidos e no Japão, exemplifi-
cou, acrescentando “salários em alta são fundamentais para 
impulsionar a demanda”.

É lastimável, deploro mais uma vez que esse tema 
vital para o enfrentamento da crise – que é o equilíbrio 
entre o aumento da produtividade do trabalho e o cres-

cimento dos salários – seja tão pouco debatido em nosso 
País, nesta Casa, no Governo, na mídia, na academia 
e nos sindicatos.

Pelo contrário, quando explodiu a crise financeira 
global, o que os nossos economistas – os Mailsons de 
sempre – , o que a nossa mídia – as Mirians de todos 
os dias –, o que a nossa oposição – tartamudeando a 
nota só a que se acostumou – aconselharam? Cortes. 
Cortes profundos, radicais, impiedosos. Cortes de gas-
tos públicos, contenção salarial, das aposentadorias, 
dos programas sociais, Senador Paim.

Enfim, queriam que o Brasil adotasse as mesmas 
medidas que hoje estão sendo impostas aos gregos, 
aos espanhóis, aos portugueses e que os franceses 
acabam de rejeitar, derrotando o parceiro implacável 
da implacável Srª Merkel.

Quando a crise arrebentou, em 2008, houve, 
especialmente na Europa e nos Estados Unidos, um 
revival de Marx. The Times anunciou em manchete: 
“Ele voltou!”, relembrando as teorias de Marx sobre 
as crises cíclicas do capitalismo.

Nicolas Sarkozy posou folheando O Capital. O 
Papa Bento XVI reproduziu aquela óbvia observação 
sobre “grande capacidade analítica” de Marx. Na Ale-
manha, O Capital chegou ao topo dos livros mais ven-
didos. The New York Times e a revista semanal inglesa 
The Economist, o grande veiculo difusor e guardião 
pressuroso dos dogmas neoliberais também entraram 
na onda da ressurgência do velho Marx. No entanto, 
todos passaram ao largo de uma das teses centrais 
de Marx: a mais-valia. Todos se deliciaram com a sua 
“grande capacidade analítica”, como disse o Papa, 
mas ninguém quis saber ou levou em conta suas aná-
lises sobre salário, produtividade do trabalho, poder de 
compra. Para os neoliberais aí, Senador Paim, já seria 
demais, um exagero.

Faço aqui mais uma referência insuspeita, como 
insuspeitos parecem-me o Papa, The Times, The Eco-
nomist e o finado Sarkozy, vitimado na última eleição 
francesa.

Tenho em mãos um estudo sobre a questão sa-
larial, publicado pela revista mensal do Departamento 
do Trabalho dos Estados Unidos da América do Norte, 
equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, intitulado 
“A lacuna entre produtividade e remuneração”. O es-
tudo de Susan Fleck, John Glaser e Shwan Sprague 
mostra, através de gráficos irretocáveis, como foi a pro-
dutividade do trabalho diminuindo, descolando-se do 
crescimento da remuneração nos Estados Unidos, a 
partir da década de 70, com o avanço do neoliberalismo.

Explicam, Senador Benedito, os autores do en-
saio:
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“O crescimento da produtividade fornece 
a base para a elevação dos padrões de vida; a 
remuneração real por hora é um indicador do 
poder de compra dos trabalhadores. O aumen-
to da produtividade do trabalho – parâmetro 
de produtividade usado com mais frequência 
– reflete investimentos em bens de capital e 
tecnologia de informação e a contratação de 
trabalhadores com melhor qualificação. A ca-
pacidade dos empregadores de aumentar sa-
lários e outras remunerações está vinculada a 
aumentos na produtividade do trabalho (...).”

No entanto, ressalvam, nos Estados Unidos: “(...) 
desde a década de 1970, o aumento da remuneração 
por hora – real ou com base nos índices de inflação 
– não acompanhou o crescimento da produtividade 
do trabalho”. 

Esta cresceu continuadamente nas décadas de 
80 e 90 e nos primeiros sete anos deste século, mas 
os seus ganhos deixaram de ser repassados para os 
trabalhadores, aumentando, assim, a exploração dos 
assalariados e a concentração da renda.

Gráficos do estudo acompanham a evolução da 
produtividade e da remuneração por hora, do primeiro 
trimestre de 1947 ao primeiro trimestre de 2010. Até 
meados da década de 70, constata-se que as curvas 
de produtividade e remuneração caminham muito 
próximas; a partir daí, cava-se uma voçoroca entre as 
duas linhas.

Não custa lembrar o que aconteceu, paralela-
mente, no restante do planeta Terra, especialmente 
nos países do Sul. Na sequência dos dois “choques 
do petróleo”, as chamadas “políticas de austeridade” 
são impostas países afora.

E tal qual acontece hoje com os primos pobres 
da União Europeia, “política de austeridade” signifi-
cava arrocho salarial – com a redução dos aumentos 
ou cortes nos vencimentos e pensões – e a redução 
dos gastos públicos em saúde, educação, habitação, 
infraestrutura e segurança.

Contudo, não seria correto dizer que, da década 
de 40 aos meados da década de 70, tenha havido uma 
“justiça salarial”. Vê-se pelo estudo do Departamento 
de Trabalho norte-americano que o aumento da pro-
dutividade caminhou sempre um tanto acima do cres-
cimento dos salários.

Ainda assim, antes da apocalíptica arremetida de 
Reagan e Thatcher, era mantida uma relação, digamos, 
Senador Paim, “civilizada” entre um índice e outro.

Com as chamadas “desregulamentações tra-
balhistas”, a par do enfraquecimento da organização 
sindical, impostos pelo neoliberalismo, esse equilíbrio 
desaparece e os salários não acompanham mais nem 

o aumento da produtividade nem a alta dos índices de 
preços de produtos e serviços.

Os gráficos do estudo publicado pela revista do 
Departamento do Trabalho norte-americano revelam 
ainda que, mesmo no período de desaceleração da 
economia dos Estados Unidos, entre 1973 e 1995, a 
produtividade do trabalho nunca deixou de crescer. 
Os salários, sim.

O resultado desse descompasso leva à diminui-
ção sequente e cada vez maior do poder de compra 
dos assalariados. É quando surge em cena a criativi-
dade dos financistas, que engendram o famigerado 
subprime, uma engenharia relativamente simples, tão 
simples quanto irresponsável. Já que o salário do tra-
balhador norte-americano vinha sofrendo uma antiga 
e sufocante compressão, para devolver-lhe o poder 
de compra, sem aumentar os vencimentos, criou-se o 
empréstimo de longuíssimo prazo, com juros natural-
mente alentados.

Do subprime aos derivativos, desses à especu-
lação em escala planetária, surge a grande festa dos 
papéis.

Como os preços de produtos e serviços ascen-
diam. como os juros ascendiam, mas os salários pouco 
ou nada se moviam, chegou o dia, o dia previsto pelos 
que não surfavam na maionese neoliberal, em que o 
trabalhador já não conseguiria pagar o financiamento 
da casa, do carro, da universidade dos filhos. E fez-
-se a sonora e poderosa explosão da financeirização 
da economia.

Esse ensaio dos três economistas norte-america-
nos, todos integrantes do Departamento de Estatísticas 
do Trabalho dos Estados Unidos, é definitivo sobre as 
consequências do distanciamento entre o aumento da 
produtividade do trabalho e a remuneração do traba-
lho. Não há mágica, não há sortilégio. Não é fetichismo 
keynesiano dos desenvolvimentistas ou dos marxistas. 
Sem aumentos salariais que se equiparem ou mesmo 
superem o aumento da produtividade, não há como 
fazer girar virtuosamente a economia.

As receitas de austeridade fiscal de que tantas 
vezes já provamos e purgamos e que, agora, empur-
ram goela abaixo dos trabalhadores de alguns países 
europeus são receitas de suicídio, não de recuperação. 
É suicídio cortar salários e pensões. É suicídio redu-
zir os investimentos em educação, saúde, habitação, 
inovação tecnológica e infraestrutura.

A receita dos cortes, a receita dos “choques” dis-
so e daquilo não é apenas uma receita de classe, da 
classe social que detém o poder político e econômico, 
é também uma típica receita dos medíocres.
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Anexo a este meu pronunciamento o estudo de Susan 
Fleck, John Glaser e Shwan Sprague, para que essas ideias 
constem dos Anais da Casa.

E requeiro, dessa forma, que a este meu discurso, 
a este meu pronunciamento, seja inserido este traba-
lho, este ensaio visual “A lacuna entre produtividade 
e remuneração”, para constar nos Anais e no Diário 
do Senado da República 

Agradeço pelo tempo que utilizei com sua tradi-
cional e proverbial complacência, afinal, Senador Paim, 

eu e V. Exª somos os oradores dos fins das sessões 
das sextas-feiras e das segundas-feiras, quando temos 
mais tempo para expor, com maior clareza, as ideias 
que queremos divulgar. 

Muito obrigado, Senador.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu é que lhe agradeço a lembrança de nossos 
trabalhos, Senador Requião. De pronto, cumprimento 
V. Exª pelo pronunciamento, fortalecendo os aposen-
tados, os pensionistas e os trabalhadores.

Passo, de imediato, à leitura de dois requeri-
mentos.

Na sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
1.472/2011, da Senadora Lídice da Mata e de outros 
Senadores, solicitando realização de sessão especial 
destinada a reverenciar a memória do escritor Jorge 
Amado pela passagem dos 100 anos de seu nascimen-
to, a realizar-se no dia 06 de agosto de 2012.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Em votação o Requerimento nº 434, de 2012, 
da Senadora Lídice da Mata, que requer licença para 
se ausentar dos trabalhos da Casa, nos dias 03 a 10 
de junho de 2012, para participar, nos Estados Unidos 
da América, de diligências com a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito do Tráfico Nacional e Internacional de 
Pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido 
de incentivar a elaboração de acordos internacionais 
e bilaterais, conforme Requerimento nº 158, de 2012 
– CPI – Traficpes, aprovado em 07 de março de 2012.

As Srªs Senadoras e os Srs. 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 Cassol, pelo que vi, houve entendi-
mento com o Senador Benedito Lira, que é o próximo 
orador inscrito. Houve entendimento entre os dois, não 
é isso? (Pausa.)

Primeiro, fala o Senador Cassol; em seguida, V. 
Exª. Houve acordo? (Pausa.)

Percebo que sim.
Permita-me, Senador Cassol, dizer que, dificil-

mente, a gente recebe resposta de imediato quando 
faz alguma manifestação no plenário. Eu queria, neste 
momento, cumprimentar o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo. Hoje, à tarde, levantei a situação do 
ex-Delegado do Dops Cláudio Guerra, que participou 
como principal autor do livro Memórias de uma Guerra 
Suja. Foi pedido que a ele fosse dada proteção policial. 
De pronto, o Ministro da Justiça me ligou e disse que 
um delegado está indo à sua residência. Já havia um 
pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para 
que se protegesse esse ex-Delegado.

No livro Memórias de uma Guerra Suja, ele mes-
mo relata que matou dezenas de pessoas e diz da for-
ma com que as matava. Como ele diz, era um método 
israelita. Segundo ele, primeiro, ele atirava no peito e, 
depois, na cabeça. Veja os fatos, a realidade. Estou 
lendo o livro, que é um filme de terror. Por isso, ele é 
um arquivo vivo. Faz bem o Ministro da Justiça ao dar 
proteção a ele, para que ele possa, inclusive, depor 
na Comissão da Verdade. Todo esquema de seguran-
ça foi dado a ele, para que ele não fosse assassinado. 
Inclusive, foi anunciado que houve uma tentativa de 
assassinato nessa madrugada.

Quero cumprimentar o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, pela resposta imediata à denúncia 
que fiz ao Plenário hoje à tarde.

Senador Cassol, tem V. Exª a palavra.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revi-

são do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpri-

mento meu amigo e parceiro de Partido, o Senador 
Benedito de Lira.

É uma alegria também deixar nosso abraço aos 
nossos telespectadores que nos acompanham por este 
Brasil afora! Ao mesmo tempo, mando um abraço para 
todos os nossos amigos conterrâneos do grande Esta-
do de Rondônia, esse Estado rico, esse Estado forte.

Hoje, ocupo a tribuna, Sr. Presidente, com uma 
grande preocupação.

Quero aqui parabenizar os ex-Presidentes do 
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado 
de Rondônia (Idaron). Quem fez e quem faz a história 
do Idaron sempre tem muito para contar. Aqui, quero 
deixar meu abraço ao primeiro Presidente do Idaron, 
Irineu Barbieri, que ocupou o cargo de 1999 a 2002. 
Também quero mandar meu abraço ao grande amigo 
não só do Ivo Cassol, mas também do povo do Estado 
de Rondônia, Décio Adão Lira, esse parceiro de todas 
as horas, que ajudou a abrir o Estado de Rondônia, 
como os demais. Ele, que é pecuarista, foi Presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado 
de Rondônia (Idaron) de 2003 a 2007 e fez um grande 
trabalho, especialmente cuidando da área mais cobra-
da dos organismos internacionais, a sanidade animal. 
Juntamente com Décio Adão Lira, posteriormente, de 
2007 a 2008, ocupou o cargo Lourival Ribeiro Amorim, 
hoje Deputado Estadual. Por último, na nossa gestão, 
na minha gestão e de João Cahulla, ocupou o cargo 
de Presidente do Idaron o ex-Secretário do Meio Am-
biente Augustinho Pastore, de 2008 a 2010.

Há também uma pessoa importante que contri-
buiu muito para que conseguíssemos lutar contra a 
febre aftosa, para que a sanidade animal estivesse 
controlada, mesmo com vacinação. Refiro-me ao Vidal, 
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parceiro do povo do Estado de Rondônia, Presidente 
do Fefa, que trabalhava e trabalha até hoje com a Par-
ceria Público-Privada (PPA). Infelizmente, isso hoje se 
perdeu. Quando se fala de parceria pública, remete-
-se ao Governo do Estado, que, juntamente com os 
Municípios, cuida para que nosso rebanho, em torno 
de 12 milhões de cabeças de gado, não vá para o ralo.

Um trabalho extraordinário é feito por esses ho-
mens que aqui citei e também por um grande técnico 
conhecido no Estado de Rondônia como um cara ar-
rojado, um técnico que “pega o boi pelo chifre”, que é 
o Fernando Pinto, do Ministério da Agricultura.

Em pouco mais de dez anos, conseguimos ob-
ter uma grande conquista: nosso rebanho é um dos 
melhores rebanhos em termos de sanidade animal, é 
controlado. A carne está sendo colocada no mercado 
nacional e no mercado internacional. Mas, de público, 
da tribuna desta Casa, alerto para a situação que pode 
ocorrer no meu Estado.

O Idaron, hoje, mantém 13 postos de fiscalização 
fixos em fronteiras, funcionando todos os dias do ano. 
Desde 2004, na época do meu Governo, no começo, 
foram feitas mais de 50 mil horas de vigílias sanitárias 
nas estradas e mais de 13 mil horas de vigílias fluviais. 
Desde 2003, foram feitas mais de 120 mil fiscalizações 
em lojas que vendem vacinas. Foram inspecionadas 
quase 210 milhões de doses. Dessas doses, foram 
destruídos dois milhões impróprios para o uso.

O Programa de Educação Sanitária Animal é a 
base sobre a qual se assentam todas as ações des-
critas até aqui. Com ele, o Idaron, na nossa época, 
procurava mudar o comportamento do público alvo, 
produtores rurais, consumidores, comerciantes e alu-
nos das escolas, para que fossem multiplicadores das 
ações profiláticas.

Nos últimos cinco anos, foram distribuídos mais 
de 117 mil cartazes e três milhões de panfletos. Tam-
bém foram feitas mais de sete mil palestras e reuniões 
e geradas 23 mil reportagens na televisão e no rádio, 
além de campanhas incansáveis contra a febre aftosa. 
Foram realizadas campanhas de vacinação, para que 
o nosso rebanho fosse sadio.

Por conta de tudo isso, os técnicos do Idaron, do 
nosso Estado, vão a cinquenta quilômetros dentro da 
Bolívia, país vizinho, vacinando o rebando e criando 
uma barreira sanitária em defesa da nossa pecuária. 
Em uma economia em que ela representa 20% do PIB, 
não se podem correr riscos.

Ao fim da nossa gestão, havia 240 viaturas, 40 
barcos – barcos chalanas e barcos grandes, com dor-
mitórios e equipamentos – e uma aeronave anfíbia.

No começo, à época, o agronegócio em Rondônia 
representava 20% do PIB estadual; hoje, representa, 

diretamente, 40% do PIB estadual e, indiretamente, 
representa praticamente 100%. Aproximadamente 80 
mil proprietários criam bovinos ou bubalinos. Na sua 
grande maioria, são pequenas propriedades em que 
se alternam a produção de carne e a produção de leite.

Rondônia possui aproximadamente 12 milhões 
de cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos. É o 
sétimo maior produtor nacional de carne. Conta com 
dezessete frigoríficos com inspeção federal e com cinco 
frigoríficos com inspeção estadual, onde são abatidos 
mais de dois milhões de animais por ano.

Ao mesmo tempo, somos, no País, o quarto maior 
exportador de carnes para a Rússia, para a China, 
para os países da África e da Europa. Mais de 80% 
da produção de carne são destinados a outros Esta-
dos ou consumidos em nosso Estado e, como frisei, 
em outros países.

Nós somos o maior produtor de leite da região 
Norte e o oitavo do País. A produção de leite é de 
aproximadamente um bilhão de litros processados 
anualmente, com cerca de 50 laticínios instalados no 
Estado, todos fiscalizados e inspecionados.

Existem três fábricas de leite em pó, duas em 
Ji-Paraná – uma do Geraldo Coleto e outra da Tradi-
ção – e outra fábrica da Italac, em Jaru. Está quase 
pronta, também, a da Mariela, do Pedro Bertelli, na 
cidade de Rolim de Moura, sem contar a fábrica de 
leite condensado e a fábrica que aproveita o soro para 
fazer soro em pó. 

São exatamente 11 anos sem um só registro de 
febre aftosa. 

Ao mesmo tempo, dessa produção de quase um 
bilhão de litros de leite por ano, nós temos 120 milhões 
de litros de leite UHT; temos mais de 100 milhões de 
quilos de moçarela; mais de 12 milhões de quilos de 
cremes lácteos; seis milhões de quilos de leite conden-
sado; cinco milhões de quilos de outros queijos; três 
milhões de quilos de manteiga; e mais de dois milhões 
de quilos de leite em pó.

Foi esse o trabalho de 11 anos, sem um registro 
de febre aftosa, mas Rondônia não pode diminuir a 
vigilância e a vacinação maciça. Tanto isso é verdade 
que se realiza, a cada seis meses, uma campanha de 
vacinação obrigatória dos bovinos e bubalinos, nos 
períodos de abril a maio e de outubro a novembro.

A febre aftosa representa uma ameaça para o 
bem-estar da população, devido ao seu impacto so-
bre a economia, já que a estabilidade do comércio 
com os diversos mercados consumidores depende, 
diretamente, da confiabilidade dos alimentos como a 
carne e o leite. 

Qual é a preocupação que trago aqui, neste ins-
tante, a esta tribuna? Infelizmente, hoje, Senador Jay-
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me Campos, grande amigo e parceiro, desse grande 
Estado produtor de carne e leite que é o Mato Grosso, 
V. Exª que está acompanhado desse grande Senador 
do Estado do Paraná, Senador Sérgio, nós assistimos 
ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Es-
tado de Rondônia deteriorado.

Eu, aqui, queria fazer um chamamento para o 
Governador que criou uma nova Rondônia: infeliz-
mente, os 1,4 mil quilômetros de faixa de fronteira es-
tão desguarnecidos. O Idaron, hoje, no nosso Estado, 
infelizmente está sucateado. A divisa com os demais 
Estados que não estão livres da aftosa, mesmo com 
vacinação, pode, a qualquer momento, complicar ou 
condenar a pecuária do nosso Estado. E com isso, Srªs 
e Srs. Senadores, levam a nossa economia. Por mais 
que alguém venha aqui dizer: “Mas, Senador Cassol, 
são 12 milhões de cabeças”. Eu quero aqui dizer que 
nós somos diferentes do Mato Grosso do Sul, quando 
aconteceu aquela febre aftosa que isolaram aquela 
região. Se isso acontecer no meu Estado, Senador 
Benedito de Lira, vão isolar o nosso Estado e nós não 
teremos para quem vender a nossa carne. Nós não 
teremos para quem vender o leite. Nós não teremos 
para quem vender os derivados do leite.

Como ficarão as cidades de Jaru; Ouro Preto do 
Oeste; Rolim de Moura; de Ji-Paraná; Ariquemes; Co-
lorado – e aqui estava hoje o Prefeito Anedino –; da 
região de Vilhena, o Prefeito José Rover; da região de 
Santa Luzia d’Oeste do Prefeito Luza da Cassol, que 
esteve aqui; de Alto Alegre dos Parecis, que são bacias 
leiteiras que fazem a diferença em nossa economia. 
Nós que, em programas, incentivamos a insemina-
ção com gado de qualidade genética para aumentar 
a produção de leite, hoje nós assistimos à aclamação 
geral dos nossos produtores e reclamações dos pro-
prietários nas faixas de fronteira. Hoje, infelizmente, 
temos os nossos barcos, Sr. Presidente, encostados, 
quebrados e sem combustível. Hoje, Sr. Presidente, 
nós vimos os técnicos do Idaron desmotivados, assim 
como os supervisores, infelizmente sem poderem fa-
zer nada. Mas o cabidinho de emprego está aí. Muitas 
pessoas acomodadas, muitas pessoas ganhando, mas 
colocando em risco o meu Estado, colocando em risco 
a nossa economia. E aí nós não podemos concordar.

Se isso vir a acontecer e der uma febre aftosa em 
nosso rebanho, infelizmente, Senador Jayme Campos, 
quebra o Estado e os seus Municípios, porque nós va-
mos perder 50% a 70% da receita do nosso Estado, 
que é fruto do agronegócio, que é fruto dos frigoríficos, 
que mexe com a economia, como também fruto dos 
derivados de leite. É isso que eu estou combatendo 
aqui. Mas há tempo ainda para o presidente do Ida-
ron do nosso Estado, que, na verdade, de pecuarista 

o que ele entende é de uma boa picanha na mesa ou 
uma boa costela na churrasqueira, a gente vê isso com 
tristeza, porque jamais poderíamos deixar sucatear o 
nosso Idaron. 

Eu não estou falando aqui para jogar pedra nas 
estrelas nem para criticar governo nenhum. Estou 
aqui para chamar atenção do nosso povo. No final de 
semana que passou, falei com o ex-governador João 
Cahulla; falei com o Dr. Ronaldo, médico e pecuarista 
de Porto Velho; falei com vários pecuaristas e presi-
dentes da região; falei com o Deputado Josualdo Pi-
res, de Ji-Paraná; falei com o Deputado Luiz Cláudio; 
falei também com o Deputado Marcelino, de Ouro 
Preto, sobre essa preocupação, para que não venha 
a acontecer amanhã uma desgraça na economia do 
nosso Estado. Porque as primeiras vítimas serão os 
servidores públicos, que não receberão salário. A se-
gunda vítima é a sociedade como um todo.

Cabe a mim, como Senador da República, cha-
mar atenção das autoridades que administram o nosso 
Estado. Foi um trabalho de vários anos não só meu, 
mas do governo que me antecedeu, que não pode ser 
desmanchado. Nós não podemos de maneira nenhu-
ma menosprezar o trabalho que o Presidente do Fefa, 
Vidal, vem fazendo e veio fazer.

Há pouco tempo, tivemos pessoas retaliando, 
coibindo o nosso Presidente do Fefa de continuar 
estimulado a fazer essa parceria público-privada nos 
locais mais difíceis. Hoje, estamos com a maioria das 
viaturas, Sr. Presidente, em cima de cepos, sem com-
bustível, e os nossos servidores estão desmotivados. 
Sem contar os fiscais da faixa de fronteira, porque boa 
parte deles nem está mais lá.

É gado que passa de um lado. É gado que está 
passando de outro. E urge que a Assembleia Legis-
lativa, por intermédio de seus Deputados, do próprio 
Governador e dos representantes aqui em Brasília, da 
bancada federal, tome providências.

Eu quero aqui pedir da tribuna desta Casa que to-
dos aqueles que me assistem, toda a faixa de fronteira 
do Guaporé, ajudem a controlar, ajudem a combater. 
Denunciem quem está transportando gado de um lado 
para o lado e que não tenha documento. Não vamos 
colocar em risco a nossa economia. Eu também sou 
pecuarista, vou perder junto com vocês. Cada um que 
tenha uma cabeça, ou mil cabeças, ou dez mil cabeças 
será prejudicado. E depois há um efeito dominó nos 
empregos, que vão perder, e na geração de impostos 
para as prefeituras e para o Estado, para poderem ge-
rar a riqueza que o Estado de Rondônia gera.

É por isso que quero parabenizar os ex-presi-
dentes: tanto o Irineu Barbieri, primeiro Presidente do 
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Idaron; o Augustinho Pastore; o Vidal, Presidente do 
Fefa; o Lorival Ribeiro; e também o Désio Adão Lira.

Na pessoa do Désio, desse grande guerreiro, 
pecuarista, trabalhador, que foi manchete, no mês 
de dezembro, no jornal Folha de Londrina, na capa, 
como um produtor paranaense que acreditou nesse 
novo Brasil, nesse novo eldorado, que ajudou a abrir 
e fazer um Estado rico, um Estado forte, eu quero aqui 
deixar meu abraço a toda a família do Idaron e pedir 
a todos os funcionários, especialmente ao Fernando 
Pinto, grande guerreiro, grande técnico do Ministério 
da Agricultura, que nos ajudem, porque esse é um tra-
balho de todos, que não tem copartidário, que só tem 
um propósito: defender as nossas riquezas, defender 
a nossa economia.

É esse alerta que coloco aqui, no âmbito nacional, 
para que tomemos precaução agora, que cobremos 
das autoridades agora para que, amanhã, não chore-
mos o leite derramado.

Que Deus abençoe a todo mundo!
Obrigado. Um abraço!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Cassol.
Passo a palavra, de imediato, ao Senador Be-

nedito de Lira, que, pacientemente, cedeu lugar para 
dois Senadores. 

V. Exª tem o tempo necessário. V. Exª falará como 
Líder do PP.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nesta noite, gostaria de tratar 
aqui de três importantes assuntos.

Um deles diz respeito às pessoas portadoras de 
deficiência, que é um contingente extraordinário que 
temos neste País – extraordinário não porque é impor-
tante, é bom, mas extraordinário pelo quantitativo. Eu 
considero a inclusão dos portadores de necessidades 
especiais como um dos fatores mais relevantes para 
concretizar o preceito da igualdade perante a lei, de-
finido pelo art. 5º da nossa Constituição.

A Constituição nos iguala perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, mas também determina 
ações específicas e afirmativas para garantir que popu-
lações vulneráveis, como portadores de necessidades 
especiais, possam exercer seus direitos e a cidadania 
como qualquer brasileiro.

Só podemos pressupor a concretização da igual-
dade prevista na Constituição se assegurarmos o cum-
primento da proteção reservada às minorias, que, a 
exemplo dos portadores de necessidades especiais, 
exigem o permanente reforço do Estado e da sociedade.

Apenas para que tenhamos ideia de que esses 
desafios fazem parte de uma enorme fatia da população 

brasileira, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) revelam que 14,5% da população 
brasileira são portadores de alguma deficiência. No 
Censo 2000, o IBGE contabilizou 24,6 milhões de ci-
dadãos com algum tipo de incapacidade ou deficiência 
física ou mental. Entre os 16,6 milhões de brasileiros 
com deficiência visual, aproximadamente 150 mil se 
declararam cegos. Já 5,7 milhões de pessoas têm al-
gum grau de deficiência auditiva e quase 170 mil bra-
sileiros e brasileiras se declararam surdos.

Esses números, Sr. Presidente, mostram a dimen-
são do desafio de executar políticas inclusivas, princi-
palmente na área do trabalho, que confiram cidadania, 
sentimento de pertencimento ao grupo e sensação 
de contribuição para a sociedade. O trabalho valoriza 
os portadores de necessidades especiais e oferece a 
chance de quebrar preconceitos sobre a sua capaci-
dade produtiva e intelectual.

No Brasil, a União, os Estados Federativos, o 
Distrito Federal e os Municípios partilham entre si a 
competência de cuidar da saúde e assistência públi-
ca, da proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência, previstas no art. 23 da Constituição da 
República.

Esse regramento garante importantes direitos aos 
nossos concidadãos, como a proibição de qualquer dis-
criminação no pagamento de salário, nos critérios de 
admissão e a reserva de cargos em concursos públicos.

São inúmeras as leis que tentam atender às ne-
cessidades dos portadores de deficiência: garantia de 
educação especial, atendimento diferenciado de saúde, 
transferência de renda, seguridade social, questões li-
gadas à mobilidade urbana, seja no transporte público, 
nas ruas e nas edificações, entre outras.

Apesar dessas garantias legais tentarem resguar-
dar os direitos dos portadores de deficiência, o desafio 
dessas pessoas e da nossa sociedade é fazer valer 
esses direitos, de forma efetiva, todos os dias.

Uma limitação física, visual, motora ou auditiva 
não tira a capacidade de sentir, de pensar, nem de agir, 
conforme demonstrou a matéria da Folha de S.Paulo, 
do dia 5 de maio, sobre a história da artista plástica 
Ana Amália Tavares Barbosa, que está paralisada há 
10 anos, mas conseguiu fazer e defender sua tese de 
doutorado.

Diz a matéria: 

Ela não fala, não come, não se move. 
Mas pinta, estuda e ensina arte a crianças que 
nasceram com paralisia cerebral. Tudo isso 
usando o olhar, um leve movimento de queixo 
e um programa de computador desenvolvido 
especialmente para ela.
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Sr. Presidente, isso é uma coisa milagrosa. Um 
exemplo desses demonstra que aqueles que são de-
tentores de deficiência física não são inúteis e mere-
cem ter uma atividade cada vez mais assistida pela 
sociedade brasileira. A conquista de Ana Amália só 
foi possível porque ela teve condições de se superar.

Com este pronunciamento, não quero transferir 
aos portadores de necessidades especiais a respon-
sabilidade de solucionar problemas apenas com sua 
força de vontade, mas alertar para o fato de que, se 
o Poder Público oferecer as condições adequadas e 
necessárias a esses brasileiros, eles irão cada vez 
mais longe.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a mera 
evocação de alguns dos tantos dispositivos constitu-
cionais que visam a melhorar o cotidiano dos portado-
res de necessidades especiais serve para jogarmos 
luz sobre a importância do tema da inclusão para a 
sociedade brasileira, que anseia por políticas públicas 
de qualidade, que integrem, de maneira efetiva, esses 
brasileiros à vida coletiva.

Pensando no brilhantismo dos atletas parao-
límpicos brasileiros, sempre vencedores no esporte 
e na vida, devemos lutar para que essa inclusão não 
se restrinja aos eventos esportivos que o País sedia-
rá. Para ser duradoura, essa inclusão deve ter raízes 
mais profundas e, consequentemente, mais efetivas.

A partir desse entendimento, fui favorável, como 
Relator, ao projeto do Senador Lindenberg Farias (PLS 
nº 506/2011).

O projeto, Sr. Presidente, aprovado ontem na 
Camissão de Assuntos Econômicos, determina que 
empresas que recebem benefícios fiscais para atuar 
em atividades relacionadas à Copa das Confederações 
2013, à Copa do Mundo 2014 e aos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos 2016 deverão reservar 5% dos postos 
de trabalho a pessoas com deficiência.

Como foi aprovada em caráter terminativo, a ma-
téria poderá seguir para a Câmara dos Deputados, se 
não houver recurso para exame pelo plenário desta 
Casa. O projeto também dá prazo de 90 dias para as 
empresas se ajustarem às condições estabelecidas.

Com a aprovação desse projeto, o movimento de 
inclusão dos brasileiros nesses eventos será ampliado 
e começará antes das competições, como demonstra 
iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
instituiu um programa de trabalho para ex-detentos nas 
obras dos estádios da Copa do Mundo.

É uma questão de profunda justiça social, pois 
permite que os encargos assumidos pelo País na or-
ganização dos maiores eventos esportivos do mundo 
possam ser revertidos na inserção das pessoas com 

deficiência nas oportunidades de emprego que deve-
rão surgir.

Com isenções fiscais, como a desoneração do pa-
gamento do PIS/Pasep, da Cofins, do IPI e do Imposto 
sobre Importação, nada mais justo que todos aqueles 
que sejam beneficiados com incentivos contribuam 
com a inclusão da pessoa com deficiência.

Os elevados números de brasileiros portadores 
de necessidades especiais exigem ação efetiva dos 
políticos e dos servidores públicos, em todo o Brasil, 
no sentido de concretizarem políticas públicas inclu-
dentes, em benefício dos que delas mais precisam, e 
em todos os níveis de governo de nosso País.

Aqui, aplaudo as iniciativas bem-sucedidas e o 
esforço de inclusão em todo o Brasil e parabenizo o 
Senado por defender mais essa iniciativa de inclusão 
nos grandes eventos esportivos de pessoas que este-
jam dentro desse patamar de deficiência física.

Ao mesmo tempo, conclamo as autoridades pú-
blicas de nosso País a ampliar o esforço em prol da 
implementação de políticas e equipamentos públicos, 
em favor dos que deles mais necessitam.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer a V. 
Exª e aos demais companheiros, meus Pares nesta 
Casa, que o nosso País é devedor de muitas ações 
para atender os mais diversos segmentos da nossa 
sociedade.

Agora mesmo, Sr. Presidente, nós estamos nos 
deparando com uma das piores e mais terríveis secas 
no Nordeste brasileiro, o que motivou a Presidente 
Dilma a fazer um encontro com os governadores em 
Sergipe, visando estabelecer algumas ações emergen-
ciais, principalmente levar água para um contingente 
de alguns milhões de brasileiros que, lamentavelmente, 
Presidente Paim, não têm o direito de beber um copo 
d’água potável. Isso é lastimável, mas é verdade.

A Presidente tem liberado recursos mediante o 
Ministério da Integração Nacional, que estão à dis-
posição do Exército brasileiro, que tem contratado 
carros-pipas e, no momento em que os recursos não 
chegam, os carros também não andam, e as pessoas 
não têm direito a tomar um copo d’água.

Presidenta Dilma, Vossa Excelência tem sido 
muito diligente no que diz respeito a essas ações, 
mas é preciso que as coisas andem. Vossa Excelência 
determina, e o seu Governo terá que fazer as coisas 
acontecerem, principalmente a área econômica.

Semana próxima passada, recebi uma comuni-
cação do Secretário de Agricultura do meu Estado, 
nobre Senador Walter Pinheiro, em que dizia que os 
carros-pipas tinham parado. Eu gostaria muito que 
eles parassem definitivamente, definitivamente. Mas 
para que eles parem definitivamente, é preciso que 
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nós tenhamos um projeto de governo para cuidar exa-
tamente do serviço de abastecimento d’água, através 
de pequenas, médias e grandes adutoras que levem 
água encanada à casa de cada brasileiro.

Pois bem. Sr. Presidente, eu, então, entrei em con-
tato, nobre Senador, com o Ministério da Integração e 
este, por sua vez, também acionou o Ministério do Pla-
nejamento e, logo, imediatamente, cuidaram de liberar 
os recursos. Mas não era preciso que alguém pedisse 
para que interferissem nisso. Era automaticamente, 
porque essa era a determinação da Presidenta Dilma.

Pois bem, esse é um assunto que realmente está 
afligindo hoje o Nordeste brasileiro, onde, há muitos 
meses, não cai uma gota d’água. E pelo que tenho de 
informações, nobre Senador Sérgio e nobre Senador 
Walter Pinheiro, do serviço de meteorologia, provavel-
mente, nós teremos chuva lá para outubro. Acabou-se 
o mundo! Não há mais nada! Não resta mais nada! 
Pequenos rebanhos que os seus donos estão procu-
rando vender, ninguém compra, porque não há para 
onde levar. Vai ter que assistir a morrer um a um, de 
fome e de sede. Não é possível que, num País que 
quer ser a quinta economia do mundo, nós estejamos 
ainda vivenciando esse tipo de ação ou esse tipo de 
visualização. É triste, mas é verdade.

Uma outra coisa ou outro assunto também impor-
tante que aflige um segmento, um contingente extraor-
dinário, também muito grande, que são os pequenos 
tomadores de empréstimo, principalmente aqueles que 
vivem no semiárido do nosso País. Surgiram informa-
ções de que havia sido determinada uma prorrogação 
das dívidas, e não mais fossem executadas.

Mas agora, Sr. Presidente, recebi na tarde-noite 
de hoje de um grupo de pequenos trabalhadores do 
movimento de agricultores que têm dívida junto ao 
Banco do Nordeste e Banco do Brasil, Senador Wal-
ter, que hoje fora realizado, instalado no Município de 
Major Isidoro, no meu Estado de Alagoas, na Comarca 
de Major Isidoro, no Cartório do Único Ofício, leilões 
para tomar terra de pequenos trabalhadores da região 
do semiárido de Alagoas. Não é possível isso!

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à 
proporção que um pequeno trabalhador daqueles ou 
daquele que até pratica agricultura familiar perde cin-
co, seis, oito, dez ou vinte hectarezinhos de terra que 
tem, ele vai para onde? O Governo brasileiro, que é o 
maior acionista do Banco do Nordeste e do Banco do 
Brasil, vai querer para quê? A terra, segundo alguns 
propagam, é para aqueles que precisam trabalhar nela.

Nobre Senador Paim, um pequeno agricultor que 
tomou R$30 mil emprestados ou financiados pelo Ban-
co do Nordeste, para trabalhar a terra no semiárido. 
Plantou feijão, a seca matou; plantou milho, a seca 

matou; abriu um barreiro, não existe água. Pergunto: 
como é que paga se ele não tem produção, se o seu 
gado morre? Se não há água para beber, como é que 
se paga? É preciso que se tome uma decisão, não 
paliativa como tem sido feito ao longo desses últimos 
anos, mas uma definição, uma ação definitiva.

E o nobre Senador Walter Pinheiro – V. Exª é o 
relator da Medida Provisória 565 e eu faço parte da 
comissão – já está trabalhando para que a gente en-
contre um caminho. E o caminho não é exatamente 
prorrogar pequenas dívidas. O caminho é encontrar 
uma forma de anistiar, nobre Presidente Paim.

Anistiando, livrando esses pequenos proprietários 
do machado da execução, eles podem viver, mesmo 
sofrendo, com um mínimo de tranqüilidade, com sua 
família, debaixo de um teto que, ao longo de muita di-
ficuldade, pôde construir.

Por isso, Sr. Presidente, acho isso uma crueldade. 
As execuções estão aqui. Onze processos de execu-
ção foram abertos hoje no Município de Major Isidoro, 
no Estado de Alagoas.

Sr. Presidente, tenho informações de que a Pre-
sidenta Dilma, amanhã, se reunirá com governadores, 
com o Ministro da Integração Nacional e com outros 
órgãos que irão assessorá-la. Que ela tome uma pro-
vidência, que determine. Ela tem esse desejo. Agora, 
é determinar que as coisas aconteçam e não permitir 
que as coisas permaneçam como estão. Assim sen-
do, se Sua Excelêndia deseja acabar com a miséria 
no País, essa questão multiplica muito mais o número 
de miseráveis.

Por isso, Sr. Presidente, quero, nesta oportuni-
dade, pedir, mais uma vez: Presidenta Dilma, ao se 
reunir amanhã com toda a sua equipe de Governo, 
quer seja na área da seca, quer seja com os gover-
nadores dos Estados nordestinos, quer seja na área 
econômica, coloque um ponto final nisso. Determine, 
como Vossa Excelência gosta de fazer, para que as 
coisas aconteçam, para que esse povo possa ter um 
mínimo de tranquilidade.

Sr. Presidente, muito obrigado. Espero que as 
coisas possam acontecer no mais breve espaço de 
tempo possível. Senador Walter, mais uma vez apelo 
a V. Exª porque sua responsabilidade é muito grande 
na elaboração do parecer que haverá de fazer, para 
que esta Comissão aprove e as duas Casas do Con-
gresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Benedito de Lira, pelo seu 
pronunciamento.

De imediato, passamos a palavra, também como 
orador inscrito, ao Senador Walter Pinheiro.
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Permita-me, Senador Walter Pinheiro, antes de 
registrar o seu tempo, fazer a leitura de um requeri-
mento, a pedido da Secretaria da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Oziel Oliveira, 
como membro suplente, em substituição ao Deputado 
Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 565, 
de 2012, conforme o Ofício n° 210, de 2012, da Lide-
rança do Partido Democrático Trabalhista – PDT, na 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 210/2012 Lid PDT

Brasília, 16 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 

do Congresso Nacional, indico o Deputado Oziel Oli-
veira como membro suplente para compor a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 565/2012, em substituição ao nome do Deputado 
Ângelo Agnolin.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Deputado Arthur Oliveira 
Maia, como membro titular, em substituição ao Deputa-
do Henrique Eduardo Alves, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 567, de 2012, conforme o Ofício nº 523, de 2012, 
da Liderança do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB), na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of/GAB/I/Nº 523

Brasília, 16 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Arthur Oliveira Maia passa a integrar, na qualidade de 
titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 567/2012, que “Altera 
o art. 12 da Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, que 
estabelece regras para a desindexação da economia, 
e dá outras providências” (regras da poupança), em 
minha substituição.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 

– Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, quero 
tocar em dois assuntos: o primeiro deles é uma das 
questões que para todos, no dia de hoje, de modo sin-
gular é um momento de muita emoção, recheado de 
uma beleza de ato público, ali no Palácio do Planalto.

Eu falei singular, porque primeiro – é bom imagi-
nar – foi sem pompa, sem aquelas coisas todas de uma 
cerimônia, como todo mundo imagina, o ato de posse 
dos membros da Comissão da Verdade e também da 
assinatura da Presidenta Dilma da regulamentação da 
Lei de Acesso à Informação. Foi um ato, sem dúvida, 
dos mais bonitos, pelo menos por mim presenciado 
nos últimos tempos. 

Ali estiveram os ex-Presidentes da República: o 
nosso ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Pre-
sidente Collor, o Presidente Sarney, o Presidente Fer-
nando Henrique. E a Presidente Dilma foi muito feliz 
quando lembrou o papel de Tancredo Neves e de Ita-
mar Franco. Foi um momento singular, por conta dessa 
histórica posição assumida por nós com a criação da 
Comissão da Verdade. 

O dia de hoje é um dia histórico, porque marca o 
início de toda uma trajetória da Lei de Acesso à infor-
mação. Disponibilizar, permitir a participação, o espa-
ço cada vez mais aberto para que a sociedade fisca-
lize atos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 
enfim, dos gestores públicos e de todos os membros 
dessa estrutura. 

Tive oportunidade de participar desse momento 
duplamente. Votei na Lei de Acesso à Informação, na 
Câmara dos Deputados, portanto quando era Deputado; 
e tive o prazer de participar, no Senado da República, 
como Relator da Lei de Acesso à Informação. Portan-
to, minha alegria é imensa nesta tarde, noite de hoje. 

Eu esperei o dia 16 de maio como nunca. Tenta-
mos inclusive votar essa matéria no dia 3 de maio do 
ano passado. Foi um esforço que fizemos para que a 
matéria fosse votada no dia 3. Não logramos êxito. Por 
que o dia 3? Porque marcava ali, internacionalmente, 
o dia da transparência, da liberdade de imprensa, da 
liberdade de expressão, da liberdade de comunicação, 
e, obviamente, acesso à informação, acesso a nossa 
história, possibilidade de ganhar uma grande ferramenta 
que garantirá serviços à cidadania, que garantirá es-
paço privilegiado em um combate, que todos temos 
de fazer cotidianamente, à corrupção.

Portanto, hoje é um dia histórico nessa marca do 
nosso País. É o dia em que o País, de uma vez por to-
das, adentra no mundo da verdade, da transparência, 
da completa abertura dos seus arquivos. É o dia que 
marca também um passo significativo para ajudarmos 
nessa escalada de combate ao desperdício, à corrup-
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ção, aos atos ilícitos, contribuindo, ao mesmo tempo, 
para grande eficiência no serviço público.

Portanto, quero, do ponto de vista desse assunto, 
dizer da minha alegria. Poderia falar aqui a noite intei-
ra de diversos exemplos, mas quero nesse patamar 
registrar aqui essa alegria no dia de hoje. 

Hoje, realmente, a Presidenta Dilma conseguiu 
emocionar a nós todos, inclusive a si própria, quando 
falava da Comissão da Verdade, do papel da verda-
de, desse momento e da coragem de tratar a verdade 
como deve ser tratada. Aliás, essa palavra “verdade” 
às vezes é muito utilizada de forma, eu diria até, per-
manente, por alguns.

Há uma expressão na Bíblia, atribuída inclusive 
a Jesus Cristo, que trata essa questão da verdade. 
Um dos escritos do Evangelho segundo João diz o 
seguinte: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos li-
bertará”. Então, portanto, a verdade como instrumento 
de libertação. A verdade como instrumento de mais do 
que esclarecimento, mas de progresso, avanço, trans-
formação. Esse libertar, como escreveu o Apóstolo 
João, é exatamente um libertar de romper, de soltar, 
mas ao mesmo tempo, de viver, de praticar, de exercer, 
de contribuir, para que possamos ter uma vida limpa, 
digna, correta. E é essa expressão que o Apóstolo 
João conseguiu escrever e traduzir literalmente com 
esse sentimento que aqui expresso: “Conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará”.

Foi isso o que assinamos no dia de hoje, o acesso 
à informação, ter a possibilidade de conhecer a história, 
de navegar ao longo dela e preparar o caminho daqui 
para frente. A Lei de Acesso à Informação não é só 
um acesso ao passado, mas é importante conhecer-
mos o passado. É importante conhecer essa história 
e os seus traços verdadeiros. Conhecendo a história, 
é possível prepararmos, no presente, o caminho cor-
reto de um futuro cada vez mais digno e decente, em 
nosso País. Foi com isso que a Presidenta Dilma con-
tribuiu no dia de hoje, com a Comissão da Verdade e 
com a regulamentação da Lei de Acesso à Informação.

Então, Sr. Presidente, para nós que a vida intei-
ra lutamos por isso, hoje é um dia que marca muito a 
nossa vida. Quantas pessoas foram machucadas, ao 
longo de toda uma trajetória neste País, por se escon-
der a verdade. Hoje, a gente pode dizer, efetivamente, 
que demos um passo significativo para trazer à tona, 
levantar, expor, apresentar os caminhos que podem 
nos levar a conhecer verdades do passado, a trilhar na 
verdade do presente e a preparar um verdadeiro cami-
nho daqui para frente; um verdadeiro caminho ou um 
caminho de verdades que nos coloque cada vez mais 
no patamar de uma nação que trata com respeito, que 

trata com zelo toda a sua gente. Então, Sr. Presidente, 
era isso o que gostaria de registrar.

E encerrando minha participação, quero tocar 
em um segundo assunto, pois faço o registro, no dia 
de hoje, de que há um importante empreendimento 
que consolidamos no Estado da Bahia. Refiro-me ao 
Hospital do Subúrbio, construído ali no subúrbio ferro-
viário, na cidade de Salvador. É importante tratarmos 
dessa questão, o que significou para cada um de nós 
e como isso vem sendo tratado inclusive pela mídia e 
pela sociedade que busca aquele equipamento.

O exercício da política se realiza quando uma 
obra tem reconhecimento da população. Eu diria até 
mais: que se completa quando tem reconhecimento, 
inclusive, por parte da imprensa, ou quando por esta é 
colocada como um exemplo a ser seguido. Da mesma 
forma, devemos nos encher de orgulho quando temos 
nosso trabalho associado a essa obra, aprovada pela 
população e enaltecida pela mídia; quando usamos as 
mãos e deixamos nossas digitais na realização dessas 
importantes obras. 

Aliás, na mesma linha de raciocínio que fiz aqui 
acerca dos escritos da Bíblia, na política também o fazer 
deve sempre levar em consideração os ensinamentos 
de Cristo, quando Ele diz ser importante que façamos 
com a mão direita de forma que a esquerda não veja. 
Portanto, fazer muito mais que publicidades; fazer mui-
to mais do que associar os feitos a quem os fez; fazer 
para servir e não para simplesmente se expor ou se 
apresentar como o verdadeiro patrocinador do feito.

É tão importante quando alguém fala daquilo que 
nós fizemos sem que tenhamos a necessidade de fa-
zer publicidade daquilo. É importante quando algo se 
apresenta como correto a partir da leitura de quem vai 
e usa o serviço, ou de quem, fazendo cobertura de im-
prensa, consegue fazer uma leitura correta do papel 
que aquela obra cumpre na vida das pessoas, em um 
país onde o setor de saúde, mais por sua ineficiência 
do que por suas qualidades, ocupa diariamente as 
manchetes dos principais veículos de comunicação. 
E é importante dizer que neste momento estamos 
aqui para festejar a saúde pública de forma positiva, 
não para festejar a desgraça a partir da ocupação das 
páginas dos jornais, quando esse ou aquele Governo 
é atacado, ou quando uma reportagem sentencia de 
morte determinados serviços prestados à população. 

Quero me referir aqui, Sr. Presidente, à reporta-
gem publicada pela revista Exame na sua edição desta 
quinzena, registrando a qualidade dos serviços pres-
tados pelo Hospital do Subúrbio. A publicação mostra 
o exemplo de que a saúde pode dar certo no Brasil. 
E falo, Sr. Presidente, com tranqüilidade, porque essa 
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foi uma disputa que desde 2008 nós travamos, para a 
construção desse Hospital. 

O Governo do Estado da Bahia também inovou 
no modelo de gestão. É a primeira experiência, Paulo 
Paim, no mundo, neste hospital a que estou me refe-
rindo aqui, com essa modelagem de gestão. O ges-
tor foi escolhido por meio de um leilão na Bolsa, com 
participação, inclusive, de diversas empresas em nível 
internacional, não só em nível nacional. O Hospital é 
a primeira unidade hospitalar pública do Brasil viabili-
zada por uma parceria público-privada e se constituiu 
numa das principais bandeiras de campanha, quando 
disputei eleição em Salvador, em 2008. Assim que ter-
minou a obra, Paulo Paim, com o resultado da licitação 
da Bolsa de Valores, o Hospital começou a funcionar. 

Então, é importante trazer isso aqui, porque tive 
oportunidade de participar da campanha por recursos 
para esse Hospital quando era Deputado Federal; e 
tive oportunidade de participar depois, como Secretá-
rio do Planejamento, em conjunto com o trabalho feito 
pela nossa Secretaria de Saúde, pela nossa Secretaria 
de Fazenda, o meu companheiro Carlos Martins, um 
entusiasta dessa nova fórmula, comandada pela sua 
equipe de PPP na Secretaria de Fazenda. Nós compa-
nhamos e apoiamos, por meio da Secretaria do Plane-
jamento. E o ex-Secretário de Fazenda Carlos Martins, 
hoje até desligado da Secretaria da Fazenda porque 
é candidato a prefeito da cidade de Candeias, foi um 
baluarte na luta para empreendermos essa novidade 
no Estado da Bahia.

A revista Exame traz a excelência dos serviços 
oferecidos pelo Hospital do Subúrbio e fala exatamen-
te desse caminho para melhorar o péssimo serviço 
prestado pela rede pública de saúde no País. É esta 
a comparação que faz a revista, de que o Hospital do 
Subúrbio pode ser considerado um oásis no meio de 
um deserto de serviço público de saúde. Na realida-
de, a reportagem trata, inclusive, desse hospital que 
fica na região metropolitana de Salvador e que ficou, 
meu caro Paim, nessa nossa região... Salvador é a 
meca. Nesse instante, Benedito de Lira falava aqui da 
seca. Lá na Bahia nós estamos com 266 Municípios 
cravados no semiárido. Então, todo mundo corre para 
Salvador, Benedito, pelos serviços. Ficamos 20 anos 
sem a abertura de um novo hospital público na cidade 
de Salvador. O Estado oferece 0,35 leitos para cada 
mil habitantes, a média brasileira é de 2,8. É um aten-
dimento ainda inferior ao de Senegal e ao de Somália, 
dois dos países mais pobres da África. 

O hospital foi inaugurado em setembro de 2010, lá 
no subúrbio ferroviário, onde temos mais de um milhão 
de pessoas vivendo. Área pobre, marcada, inclusive, 
pela violência. Uma região, Paulo Paim, onde eu nasci. 

Meu pai, quando migrou do interior do Estado com mi-
nha mãe e meus irmãos, os que já tinham nascido na 
região do sisal, foi morar exatamente numa pequena 
casa do subúrbio ferroviário da localidade de Escada, 
onde eu nasci. Essa área abriga uma expressiva par-
cela da população da cidade de Salvador. 

Como eu disse aqui, é a primeira experiência de 
saúde e isso mudou completamente o conceito local 
de saúde pública. O hospital não é apenas o mais bem 
aparelhado do que os demais da rede pública, foram 
investidos 36 milhões em equipamentos, mas o hospital 
tem um serviço que já o coloca como um dos melhores 
hospitais em serviços públicos do Brasil

No caso do Hospital do Subúrbio, a parceria 
entre o Governo e a iniciativa privada se baseia exa-
tamente na adoção de indicadores qualitativos para 
definição do pagamento do serviço a esse parceiro 
privado. Portanto, o Estado contrata os serviços e faz 
a medição dessa qualidade, Paulo Paim. É importante 
lembrar isso para a gente entender exatamente o que 
norteou essa inovação patrocinada pelo Governo do 
Estado da Bahia. 

Nos últimos meses, o Hospital do Subúrbio tem 
enfrentado problemas criados pelo seu próprio suces-
so: o número de atendimentos cresceu acima do pre-
visto. No serviço de emergência são feitos quase cem 
mil atendimentos por trimestre, o dobro da expectativa 
inicial. Para não entrar em colapso, o consórcio con-
seguiu aumentar de 268 para 310 o número de leitos 
e dobrou, de 30 para 60, o número de atendimentos 
em casa. O ambulatório também foi ampliado para dar 
conta dos atendimentos. 

Após dezoito meses, é óbvio, era necessário ocor-
rer a revisão efetiva da forma de prestação de serviço. 

No ano passado, Paulo Paim, tive oportunidade 
de participar de um seminário na cidade de Nova York 
apresentando a experiência brasileira de PPP. Re-
presentando inclusive o Senado, eu participei desse 
evento exclusivo para a área da saúde, em que foram 
apresentadas as experiências do mercado brasileiro e 
as oportunidades de negócios para empresas, bancos, 
investidores americanos, todos eles do setor de saúde.

Portanto, Sr. Presidente, quero falar dessa ques-
tão e encerrar a minha participação. Esse interesse 
todo deixa claro que há um espaço para participação 
da iniciativa privada em parceria com o Estado, prin-
cipalmente na solução de problemas da saúde. Esse 
modelo do Hospital do Subúrbio revela isso. É um mo-
delo a ser seguido pela União e por outros Estados; 
é um modelo que pode contribuir decisivamente para 
que a gente consolide, na estrutura nacional, uma es-
trutura com eficiência, pensando exclusivamente no 
atendimento ao cidadão. E é um modelo que pode ser 
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praticado, meu caro Benedito, na estrutura do SUS, 
que é o que estamos fazendo.

Envolver a iniciativa privada, fazer a parceria com 
o Estado, e isso nós fizemos, para a prestação do ser-
viço público através do SUS. É isso que o Hospital do 
Subúrbio faz. Não são convênios com planos de saúde 
para atender: “Numa outra portinha do fundo, atende 
ao SUS”. O hospital inteiro trabalha para atender pelo 
Sistema Único de Saúde.

Portanto, isso mostra que é possível a gente fazer 
de forma correta, decente, um serviço de qualidade 
para a nossa gente, utilizando a saúde pública do Brasil.

Era isso que eu tinha a dizer, meu caro Presi-
dente, na noite de hoje, de um dia muito especial para 
todos nós: o dia que marca, de uma vez por todas, a 
abertura dos nossos arquivos, a consolidação da Co-
missão da Verdade.

Eu diria que é um passo significativo, que conso-
lida toda essa trajetória de democracia. Não foi à toa 
que a Presidenta Dilma citou o nosso velho e conheci-
do Ulysses Guimarães, o Sr. Diretas, um homem que 
brigou tanto para que todo aquele processo de aber-
tura pudesse ser coroado com a participação direta do 
povo escolhendo os seus representantes.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me um aparte?

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A 
Presidenta Dilma teve a oportunidade de fazer isso no 
dia de hoje, completando a democracia, não mais só na 
participação do processo eleitoral, mas permitindo, na 
democracia, a verdadeira participação da sociedade, 
conhecendo a História, escrevendo a História e prepa-
rando, com verdade, um novo caminho em nosso País. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Walter, como V. Exª está falando da Comissão da 
Verdade, eu gostaria de assinalar que a Rádio Senado 
é finalista da primeira edição do prêmio da Associação 
dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande 
Sul, pela reportagem Programa Especial “Comissão 
da Verdade: uma história a ser contada”, de Renina 
Valejo e Vladimir Spinoza. A divulgação do resultado 
e a premiação se darão na terra do...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...Se-
nador Paulo Paim, em Porto Alegre (Fora do microfo-
ne.), nessa próxima sexta-feira. Então, aqui, os cum-
primentos à Rádio Senado e a V. Exª, prezado Líder 
do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado.

Era isso, Senador Benedito de Lira, V. Exª que 
preside esta sessão. E até para dar uma informação 

a V. Exª, amanhã continuaremos com as nossas reu-
niões junto ao Governo, para escrevermos, a várias 
mãos, inclusive com a presença de um outro Lira, o 
Deputado, também de Alagoas, que é o Presidente da 
Comissão, para conseguirmos escrever a Medida Pro-
visória nº 565, resolvendo, de uma vez por todas, essa 
questão da dívida de pequenos e médios produtores, 
do povo deste nosso País afora que é responsável pela 
produção dos alimentos...

(Interrupção do som.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... 
não podem continuar a ter suas vidas sacrificadas, pe-
nalizadas por algo que nós, tranquilamente, podemos 
resolver nessa Medida Provisória. 

Então, esse é o esforço que vamos procurar fazer. 
Eu tenho conversado com o Banco do Brasil, 

com o Banco do Nordeste, com o Basa, marcando a 
reunião agora com os membros do Mapa, do MDA, da 
Fazenda, e, com certeza, contarei com o apoio de V. 
Exª integralmente, para que, a várias mãos, escreva-
mos, aqui, de uma vez por todas, o texto de uma lei que 
busque solucionar esse problema no campo, no campo 
de produção, no campo da vida, no campo brasileiro.

Um abraço, Benedito.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Agradeço ao nobre Senador Walter Pinheiro 
pela suas manifestações.

O Brasil não espera outra atitude senão esta de 
V. Exª, como Relator da 565.

Está inscrito o nobre Senador Paulo Paim, a quem 
concedo a palavra, pelo tempo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Benedito de Lira; Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, quero, mais uma vez, cumprimentar o 
Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Falei aqui à 
tarde, e o Ministro, na mesma tarde, deu-me resposta 
sobre a situação que abordei e tomou providência a 
respeito dela. É a primeira vez que isso acontece nos 
26 anos em que estou no Congresso Nacional. Tenho 
de festejar isso. Não é todo dia que acontece isso. Fa-
lei sobre o caso do homem que escreveu o livro Me-
mórias de uma Guerra Suja. Houve uma tentativa de 
assassinato, e, na mesma hora, o Ministro da Justiça 
telefonou-me e tomou todas as medidas cabíveis para 
o caso. Já comentei isso da Presidência e faço o co-
municado mais uma vez.

Sr. Presidente, tive a grata satisfação de receber 
hoje, pela manhã, no Senado, o Presidente da Asso-
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ciação Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), 
Sr. Jefferson Calaça, e o Presidente da Associação 
dos Advogados de São Paulo (AASP), Sr. Arystóbulo 
de Oliveira Freitas. Eles me trouxeram um documento 
assinado por todas as entidades de advogados traba-
lhistas do Brasil contrários ao Projeto de Lei do Sena-
do (PLS) nº 39, de 2007, que visa a diminuir o direito 
dos trabalhadores, que só prescreve em cinco anos, 
mudando para dois anos. Isso seria inconstitucional e, 
consequentemente, ilegal. Sou Relator da matéria e 
dei parecer contrário. Dialoguei muito com o Senador 
Alvaro Dias, que teve o mesmo entendimento e que 
encaminhou o requerimento à Direção da Casa, pe-
dindo o arquivamento do Projeto.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra), o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait), a Associação Nacional dos Procu-
radores do Trabalho (ANPT), o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), além das centrais sindicais, confede-
rações e federações de trabalhadores, também têm a 
mesma posição.

Quero cumprimentar o Senador Alvaro Dias por 
ter colaborado muito conosco para que esse projeto 
fosse arquivado definitivamente.

Quero registrar ainda, nesta oportunidade, que 
a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realizou audi-
ência pública para tratar do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 606, de 2011, de autoria do Senador Rome-
ro Jucá, que foi encaminhado pelo Presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), que visa a agilizar os 
processos na Justiça do Trabalho. Tenho a certeza de 
que esse Projeto será aprovado por esta Casa, por-
que todos perdem com a morosidade. O empresário 
vai acumulando, vai fazendo recursos, mas se perde 
mais à frente e tem um prejuízo enorme. E o traba-
lhador vai receber aquilo a que tem direito dois, três, 
quatro, cinco anos depois.

Por isso, eu dizia a todas essas entidades que 
me procuraram hoje que estou convicto de que esse 
Projeto do Senador Romero Jucá, que tem o aval de 
todas essas entidades, vai ser aprovado, espero eu, 
por unanimidade. Todas as entidades a que me referi 
estão sintonizadas com o trabalho que estamos fazen-
do no Congresso e, por isso, estão apoiando esses 
encaminhamentos.

Finalizo esse meu primeiro informe, informando 
que, ao mesmo tempo, convidaram-me para ser pa-
lestrante no 16º Simpósio da Caravana da Associação 
Brasileira dos Advogados Trabalhistas (Abrat), que se 
vai realizar no dia 26 de maio, em Porto Alegre. Eu me 
comprometi, dentro do possível, olhando a agenda, a 
estar lá com eles.

Sr. Presidente, o segundo comunicado que faço 
é que recebi aqui, com alegria, o Deputado Estadual 
Raul Carrion, que veio me trazer um convite para par-
ticipar de audiência pública, na Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, que vai discutir as cotas, já que 
sou autor do Estatuto da Igualdade Racial e também 
tive a alegria de falar no Supremo em defesa das co-
tas. O Supremo, para a alegria de todos nós, já decidiu 
esse tema, que é pacífico: cotas são constitucionais.

Só posso informar ao Deputado Carrion que já 
está acertada a minha participação, na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul, para discutir as cotas.

Estarão presentes naquele debate, segundo o 
Deputado, a Comissão de Direitos Humanos da Câ-
mara – eu estarei lá, representando, é claro, a Comis-
são de Direitos Humanos do Senado –; a Secretaria 
da Administração do Rio Grande do Sul; a Secreta-
ria da Justiça e dos Direitos Humanos do Estado do 
Rio Grande do Sul; o Tribunal de Justiça do Estado; a 
Procuradoria-Geral do Estado; a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS); a UFSM; a PUC do 
Rio Grande do Sul; a Ulbra; a Unisinos; o Conselho de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Ne-
gra; o Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial; 
entidades lideradas pelo movimento sindical, como 
Unegro, MNU, Floresta Aurora, Satélite Prontidão; a 
Fundação Nacional do Índio; o Conselho Estadual dos 
Povos Indígenas. Enfim, estarão lá todos os homens 
e mulheres que têm compromisso com a liberdade e 
com a igualdade.

Também é com prazer que informo, Sr. Presiden-
te – este registro farei com muito cuidado e com muito 
carinho –, ao Senado Federal que, por requerimento do 
Deputado Estadual Edegar Pretto, do Partido dos Tra-
balhadores do Rio Grande do Sul, filho do inesquecível 
Adão Pretto, que já faleceu e que foi Deputado Federal 
por diversos mandatos, foi aprovada uma homenagem 
ao nosso querido mestre Olívio Dutra.

Na próxima quinta-feira, dia 17, o ex-Ministro das 
Cidades, ex-Governador, ex-Prefeito de Porto Alegre, 
ex-Deputado Federal e ex-constituinte de 1988, Olívio 
Dutra, receberá da Assembleia Legislativa gaúcha a 
Medalha do Mérito Farroupilha, como reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados ao Estado. Olívio 
Dutra recebeu, hoje, essa bela homenagem na As-
sembleia em Porto Alegre, capital de todos os gaúchos.

Olívio de Oliveira Dutra nasceu no dia 10 de junho 
de 1941, no Município de Bossoroca, no Rio Grande 
do Sul. Filho de pequenos agricultores, Gassiano Xa-
vier Dutra e Amélia de Oliveira, é casado com Judite 
da Rocha Dutra, com quem teve dois filhos: Espárta-
co e Laura.
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É formado em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. É funcionário do Banrisul desde 
1961, sendo eleito Presidente do Sindicato dos Ban-
cários em 1975.

Em 1979, período da ditadura militar, Olívio Dutra 
foi um dos líderes da greve dos trabalhadores gaúchos, 
razão pela qual foi preso e teve seu mandato cassado.

Em 1980, participou da fundação do Partido dos 
Trabalhadores. Foi Presidente estadual até 1986 e eleito 
para a Presidência Nacional do PT no ano seguinte.

Lembro ainda que, em 1982, foi candidato a go-
vernador pelo PT. Em agosto de 1983, ajudou a fundar 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT), da qual Jair 
Menegheli foi eleito Presidente; e eu, Secretário-Geral. 
Elegemo-nos Deputados Federais Constituintes em 
1986. Continuei de 1986 até hoje no Parlamento.

Em 1988, Olívio Dutra acabou deixando o Par-
lamento e se elegendo Prefeito da capital Porto Ale-
gre. E uma das marcas do seu trabalho brilhante foi a 
implantação do Orçamento Participativo, inaugurando 
uma sequência de administrações do Partido dos Tra-
balhadores.

Em 1994, foi novamente candidato ao governo. 
Em 1995, é eleito Presidente do PT no Rio Grande do 
Sul mais uma vez. Em 25 de outubro de 1988, foi eleito 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2 de janeiro de 2003, é nomeado Ministro 
das Cidades pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Em setembro de 2005, é eleito pela terceira vez 
Presidente do PT/RS.

E, por fim, em 2011, o mestre Olívio Dutra, o 
famoso galo missioneiro da Bossoroca, foi aclamado 
Presidente de Honra do PT gaúcho.

Entendo que é mais do que justa essa grande 
homenagem que Olívio Dutra recebe hoje da Assem-
bleia Legislativa e de todo o povo gaúcho.

Sr. Presidente, fiz questão de vir à tribuna fazer 
essa homenagem a Olívio Dutra, que, eu diria, é um 
herói do povo gaúcho. Sou daqueles que pensam que 
os heróis devem ser homenageados ainda em vida, 
não depois da morte. Vida longa a Olívio Dutra e a 
suas ideias!

Nos últimos minutos, Sr. Presidente – ainda tenho 
dez minutos, mas não vou usá-los –, quero registrar a 
importância do setor da maçã no meu Estado.

Ontem, estiveram reunidos com o Ministro da 
Agricultura, Mendes Ribeiro, representantes da Asso-
ciação Brasileira de Produtores de Maçã e lideranças 
políticas das regiões produtoras, além de Deputados, 
Senadores, Vereadores, Prefeitos, Secretários e do 
representante do Governo do Estado.

A maçã é uma cadeia importante economica-
mente para o Rio Grande e para o País, visto que o 

Brasil é o nono maior produtor de maçãs do mundo. O 
segmento garante cerca de 56 mil empregos diretos 
e mais de 112 mil empregos indiretos.

Entre as reivindicações do setor, estão a rene-
gociação das dívidas, Linhas de Crédito Especiais 
(LEC) e a subvenção do seguro agrícola no montante 
de R$40 milhões na safra 2012/13, para auxiliar na 
aquisição de telas para proteção dos pomares con-
tra o granizo. O setor pleiteia também a ampliação do 
prazo de liquidação da LEC dos atuais 180 dias para, 
no mínimo, 240 dias.

Outra proposta defendida é que o Governo Federal 
possa inserir a maçã na lista do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PPA) para distribuição às escolas 
e entidades assistências.

Na oportunidade, Sr. Presidente, foram externados 
os agradecimentos dos produtores aos pontos emer-
genciais atendidos na Carta de Vacaria, especialmente 
em relação à cobertura dos pomares. Esses produtos 
chamados emergenciais da Carta de Vacaria mantêm 
uma relação direta com a alimentação do nosso povo 
e com a cobertura dos pomares.

Tal medida somente foi possível pela ampliação 
dos limites concedidos pela linha de crédito do Mode-
rinfra, da Presidenta Dilma.

A Carta é um plano de metas voltado à reestrutu-
ração e ao fortalecimento da produção da maçã no País.

Repito a importância desse plano que leva o nome 
de Moderinfra, que é um plano fundamental para os 
produtores de maçã.

O Ministro Mendes Ribeiro relatou que o Minis-
tério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de 
Política Agrícola, é sensível às questões do setor e já 
está trabalhando junto à área econômica para avançar 
ainda mais nas negociações, atendendo o pleito de 
setor tão importante para a economia gaúcha e para 
a economia brasileira.

Sr. Presidente, estão sendo discutidos a renego-
ciação das dívidas e, repito, o aumento do prazo da 
LEC. A expectativa é a de que, até o final de junho, 
possa haver uma decisão definitiva.

Encerro meu pronunciamento, dizendo, Sr. Presi-
dente, que estamos acompanhando – a nossa equipe, 
juntamente com outros Senadores e Deputados – essa 
negociação, que, no meu entendimento, vai fortalecer, 
e muito, os produtores de maçã.

Parabéns pelo trabalho feito pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Maçã!

Entendo que a maçã é um produto fundamental 
para a alimentação do nosso povo, pelo seu potencial, 
pelo bem que faz para a nossa saúde.
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Como havia me comprometido com V. Exª, não 
usei os vinte minutos a que tinha direito, fiquei exata-
mente em catorze minutos.

Obrigado, Sr. Presidente.
Peço que considere na íntegra os pronunciamen-

tos que tentei resumir.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre homenagem a Olívio Dutra.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com 

prazer que informo ao Senado Federal, que, por re-
querimento do deputado estadual Edegar Pretto, do 
Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, na 
próxima quinta-feira, dia 17, o ex-ministro das Cida-
des, ex- Governador, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-
-deputado Federal e Constituinte de 88, Olívio Dutra, 
receberá da Assembleia Legislativa gaúcha a Meda-
lha do Mérito Farroupilha, como reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados ao Estado.

Olívio de Oliveira Dutra nasceu no dia 10 de junho 
de 1941, no município de Bossoroca, Rio Grande do Sul. 
Filho de pequenos agricultores, Gassiano Xavier Dutra 
e Amélia de Oliveira - é casado com Judite da Rocha 
Dutra, com quem teve dois filhos: Espártaco e Laura.

É formado em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Funcionário do Banrisul desde 
1961, sendo eleito presidente do Sindicato dos Ban-
cários em 1975.

Em 1979, período da Ditadura Militar, Olívio Dutra 
foi um dos líderes da greve dos trabalhadores gaúchos, 
razão pela qual foi preso e teve seu mandato cassado,

Em 1980, participou da fundação do Partido dos 
Trabalhadores. Foi presidente estadual até 1986 e elei-
to para a presidência nacional do PT no ano seguinte.

Em 1982 foi candidato a governador pelo PT. Em 
agosto de 1983, ajudou a fundar CUT. Elegeu-se de-
putado federal Constituinte em 1986.

Em 1988, Olívio venceu as eleições para a pre-
feitura de Porto Alegre, implantado o Orçamento Par-
ticipativo e inaugurando uma sequência de adminis-
trações petistas.

Em 1994 foi, novamente, candidato ao Governo. 
Em 1995, é eleito presidente do PT no RS. Em 25 de 
outubro de 1988, foi eleito governador do Estado do 
Rio Grande do Sul.

Em 2 de janeiro de 2003 é nomeado ministro das 
Cidades pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 
setembro de 2005, é eleito pela terceira vez presiden-
te do PT/RS.

E, por fim, em 2011, o mestre Olívio Dutra, o 
nosso galo missioneiro da Bossoroca, foi aclamado 
presidente de honra do PT gaúcho.

Sr. Presidente, entendo que é justa a homenagem 
que Olívio Dutra vai receber na próxima quinta-feira, lá 
em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa.

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre convite para participar da audiência 

pública sobre cotas “nas universidade e nos concursos 
públicos do Estado do Rio Grande do Sul”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re-
gistrar que, hoje pela manhã, o Deputado Estadual 
Raul Carrion veio, pessoalmente, me trazer convite 
para participar da audiência pública sobre cotas “nas 
universidade e nos concursos públicos do Estado do 
Rio Grande do Sul”

A audiência acontecerá dia 4 de junho, às 9 ho-
ras, na Assembleia Legislativa. Eu já confirmei a minha 
presença. Iremos levar as nossas convicções e os fun-
damentos da importância das cotas para a integração 
nacional, conforme decisão do STF.

Segundo Carrion, que é o autor do Estatuto Esta-
dual da Igualdade Racial, que também estará em de-
bate, os projetos pretendem contemplar os indígenas.

Foram convidados para a audiência, as seguintes 
entidades e órgãos governamentais:

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos; Secre-
taria Especial de Políticas Públicas da Igualdade Racial; 
Fundação Cultural Palmares; Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado; Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados; Secretaria da Administração/
RS; Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos/RS; 
Tribunal de Justiça do Estado/ RS; Procuradoria-Geral 
do Estado/RS; UFRGS, UFSM, PUCRS, ULBRA, UNISI-
NOS; Conselho de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra; Fórum Permanente de Educação 
Étnico- Racial; Entidades da comunidade negra, como 
UNEGRO, MNU, Floresta Aurora, Satélite prontidão; 
Fundação Nacional do índio; Conselho Estadual dos 
Povos Indígenas e Representações das comunidades 
indígenas do Rio Grande do Sul.

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre carta recebida da Associação dos 

Advogados de São Paulo (AASP) e Associação Brasi-
leira dos Advogados Trabalhistas (ABRAT).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a grata 
satisfação de receber hoje pela manhã, no cafezinho 
do Senado, o presidente da Associação Brasileira dos 
Advogados Trabalhistas (ABRAT), Sr. Jefferson Cala-
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ça, e o presidente da Associação dos Advogados de 
São Paulo (AASP), Sr. Arystobulo de Oliveira Freitas.

Eles me entregaram uma carta externando po-
sição contrária ao PLS 39/2007, de autoria do sena-
dor Álvaro Dias, cujo objetivo é regular a declaração 
de prescrição intercorrente na execução trabalhista.

Como relator do PLS 39/2007, informei a minha 
posição contrária a proposta, por entender que cau-
saria sérios problemas aos trabalhadores.

Inclusive lembrei a eles que no dia 26 de abril, 
solicitei ao senador Alvaro Dias que retirasse o projeto 
de pauta, apresentando ao nobre senador argumen-
tações das mais importantes instituições do ramo do 
Direito do Trabalho do país contrárias ao projeto Como 
a Associação Nacional dos

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
(SINAIT), Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho (ANPT), Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
além de centrais sindicais, confederações e federações 
de trabalhadores.

O senador Alvaro Dias compreendeu a situação 
e apresentou requerimento nesse sentido. Este reque-
rimento está em plenário para ser votado hoje.

Mais uma vez quero registrar o meu profundo 
agradecimento ao senador Alvaro Dias, por ser sensível 
ao apelo feito por mim, e pelas entidades do Trabalho.

Aproveito para informar que a Comissão de As-
suntos Sociais já realizou audiência pública para tra-
tar do PLS 606/2011, do senador Romero Jucá, com 
relatoria da senadora Ana Amélia, que objetiva tornar 
mais célere a tramitação dos processos em fase de 
execução trabalhista, dentro da justiça do Trabalho.

Sr. Presidente, a Associação Brasileira dos Advo-
gados Trabalhistas (ABRAT), e a Associação dos Advo-
gados de São Paulo (AASP), estão sintonizadas com 
os trabalhos desta Casa e se colocaram a disposição 
para a eventualidade da realização de debates públicos.

Para finalizar, informo, que recebi convite para 
participar do 16° Simpósio da Caravana da ABRAT 
(Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas), 
no dia 26 de maio, em Porto Alegre, no auditório da 
Escola Judicial do TRT - 4.

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

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a agenda do setor da maçã.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem 

estiveram reunidos com o Ministro da Agricultura re-
presentantes da Associação Brasileira de Produtores 
de Maça e lideranças políticas das regiões produtoras.

Uma cadeia importante economicamente, visto 
que o Brasil é o 9o maior produtor de maças do mundo.

O segmento possui cerca de 56 mil empregos 
diretos e mais de 112 mil indiretos.

Dentre as reivindicações do setor estão a rene-
gociação das dívidas, linhas de crédito especiais - LEC 
e a subvenção do seguro agrícola no montante de R$ 
40 milhões na Safra 2012/13 para auxiliar na aquisição 
de telas para proteção dos pomares contra o granizo.

O setor pleiteia também a ampliação do prazo 
de liquidação da LEC dos atuais 180 dias para, no 
mínimo, 240 dias.

Outra proposta defendida é de que o governo fe-
deral possa inserir a maçã na lista do PAA (Programa 
de Aquisição de Alimentos) para distribuição às esco-
las e entidades assistências.

Na oportunidade, foram externados os agradeci-
mentos dos produtores aos pontos emergenciais aten-
didos na Carta de Vacaria, especialmente em relação 
à cobertura dos pomares.

Tal medida somente foi possível pela ampliação 
dos limites concedidos pela linha de crédito do MO-
DERINFRA.

A carta é um plano de metas voltado à reestrutu 
ração e fortalecimento da produção da maça no país.

O ministro Mendes Ribeiro relatou que o Minis-
tério da Agricultura, por intermédio da Secretaria de 
Política Agrícola é sensível às questões do setor e já 
está trabalhando junto a área económica para que 
possa avançar nas negociações.

Inicialmente, estão sendo discutidos a renegocia-
ção das dívidas e o aumento do prazo da LEC.

A expectativa é de que até o final de junho possa 
haver uma decisão definitiva.

Para encerrar, quero dizer que estou acompa-
nhando a questão, juntamente com minha assessoria, 
e me coloco a disposição da Associação Brasileira dos 
Produtores de Maça - ABPM.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Obrigado, nobre Senador Paulo Paim, por 
esse extraordinário pronunciamento que V. Exª faz, não 
só tratando dos assuntos mais diversos socialmente 
falando, como fazendo uma homenagem a um gran-
de companheiro. Conheci muito bem o Ministro Olívio 
Dutra quando Ministro das Cidades. É um homem da 
melhor qualidade, com uma paciência ímpar. Cumpri-
mento V. Exª por essas manifestações. 

V. Exª volte a ocupar o trono que é seu, esta pre-
sidência é de V. Exª permanentemente.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Antes de passar a presidência ao Senador 
Paulo Paim, gostaria de colocar em votação o Reque-
rimento nº 435, de 2012, do Senador Blairo Maggi, 
que solicita licença para se ausentar dos trabalhos da 
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Casa no dia 21 de maio do corrente ano, a fim de par-
ticipar, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, de 
diligências que constam do Plano de Trabalho aprovado 
na segunda reunião da Subcomissão Permanente de 
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014, das 
Olimpíadas de 2016, da Comissão do Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – Tenho muito honra e muito prazer em trans-
ferir a presidência dos trabalhos a S. Exª, o eminente 
Senador Paulo Paim.

O Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pau-
lo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Eu agradeço, Senador Benedito de Lira. Eu pensei 
que hoje chegaria à casa antes das 22h, mas não há 
problema, faz parte da caminhada. Ele foi muito toleran-
te, ficou aqui esperando inúmeros Senadores falarem 
e disse: “Eu assumo a Presidência para você falar”. 

De imediato, passo a palavra ao Senador Sérgio 
Souza, que também aguardou pacientemente para 
fazer seu pronunciamento, certamente com o mesmo 
brilhantismo daquele que ouvi ontem à noite, aqui, 
sobre a CPMI.

Com a palavra, pelo tempo regimental de 20 
minutos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Senador Paim, nobre Presidente. 

Temos nos dedicado a uma jornada de trabalho 
além daquela prevista na legislação brasileira. 

Ontem, eu dizia ao meu motorista – o Prefeito 
Farah, da cidade de Candói, onde há a Festa Nacional 
do Charque, está aqui nos prestigiando nesta noite –, 
que me pegou na minha residência antes das oito e 
me devolveu quase à meia-noite, que a nossa jornada 
de trabalho foi de aproximadamente 16 horas. E hoje 
não é diferente. Daqui a pouco, vou ao gabinete.

Eu queria inicialmente, Sr. Presidente, fazer uma 
saudação não atrasada – acho que as pessoas espe-
ciais podem ser saudadas a qualquer tempo – às mães, 
que comemoraram o seu dia no último domingo. Na 
pessoa da minha mãe, Dona Tide, Dona Herotildes, 
lá na pequena cidade de Arapuã, interior do interior 
do Paraná, e na pessoa da minha esposa, que sema-
nalmente cuida dos afazeres de casa, da faculdade, 
do filho, da administração das nossas questões par-

ticulares e me aguarda, toda semana, ansiosamente, 
em casa. Na pessoa da minha esposa, Élide, e da mi-
nha mãe, Herotildes, eu gostaria de saudar todas as 
mães do Brasil.

Volto à tribuna, Sr. Presidente, hoje, para falar 
novamente sobre a CPMI, mas com uma visão um 
pouco diferente da que tive ontem, aqui, nesta tribu-
na. Ontem, eu me dediquei a um relatório, de acordo 
com a minha percepção, do que estaria acontecendo 
até esse momento e qual era a minha percepção dos 
entendimentos veiculados pela imprensa, analisados 
pela sociedade como um todo, com relação a essa 
CPMI, a CPI Vegas, apelidada de CPI do Cachoeira.

O País vem assistindo com grande perplexidade 
aos desdobramentos das operações da Polícia Fede-
ral, da Operação Vegas e da Operação Monte Carlo. O 
Congresso Nacional, em consonância com os anseios 
da sociedade brasileira, instalou essa CPMI. É uma 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em que 30 
Deputados e 30 Senadoras trabalham semanalmente.

Tive a honra de ser indicado pelo meu partido, 
o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que 
fará, amanhã à tarde, um encontro nacional, aqui em 
Brasília, para ser membro titular dessa Comissão. E, 
desde então, tenho refletido muito sobre os resultados 
que devemos oferecer ao País.

Além de identificar e punir exemplarmente os 
culpados, penso ser fundamental atacarmos as cau-
sas de todos os ilícitos e equívocos praticados pelo 
grupo do Sr. Cachoeira e por todos aqueles que a ele 
se associaram.

Já tive a oportunidade de me manifestar, aqui des-
ta tribuna, sobre o assunto e listei naquele momento 
alguns pontos que julgo fundamentais para o aperfeiço-
amento do nosso aparato institucional. Destaquei minha 
convicção no financiamento exclusivamente público de 
campanha e no aperfeiçoamento necessário à Lei de 
Licitações como medida essencial para o futuro breve.

Vejam, Sr. Presidente, caro Senador Paim: há um 
sistema instalado no Brasil em que se permite doações 
para financiamento de campanha; e o doador, seja ele 
pessoa física ou pessoa jurídica, Senador Flexa Ribei-
ro, doa a várias empresas, a vários candidatos. Por 
consequência, o sistema da Lei de Licitações, que é 
uma lei de 1993 – 20 anos completará no próximo ano, 
em 2013 –, permite de certa forma privilegiar, mesmo 
seguindo os ditames da lei, alguns que aprenderam a 
trabalhar essa lei nos últimos anos.

Hoje, venho à tribuna destacar outro tema funda-
mental para a construção de uma sociedade mais justa 
e, na minha avaliação, menos suscetível a escândalos 
de corrupção, como os que estamos presenciando no 
Brasil nesse momento. Chamo atenção para a educa-
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ção como desafio essencial para o efetivo desenvolvi-
mento da sociedade brasileira. É evidente para todos 
os benefícios que uma educação de qualidade pode 
conferir à nação do ponto de vista econômico. Afinal, 
uma mão de obra mais qualificada agrega valor à 
produção nacional e, assim, impacta positivamente a 
economia como um todo.

No entanto, gostaria de abordar a educação como 
o pilar fundamental para a formação do cidadão, como 
um instrumento de construção da cidadania nacional. 
Ressaltar a importância da educação como ferramenta 
de conscientização da população e de disseminação 
dos bons valores e costumes. É absolutamente impres-
cindível para a evolução de uma sociedade que sua 
população tenha noções claras do que são seus direitos 
e o seus deveres, de como deve pensar o mundo de 
forma coletiva e de forma democrática. E, nesse cam-
po, infelizmente, o Brasil ainda tem mundo a evoluir.

Recentemente, o levantamento realizado pelo 
Fórum Econômico Mundial, que engloba 60 países, 
revelou que o Brasil ocupa a 11a posição no ranking 
daqueles com maior estabilidade econômica e finan-
ceira. Repito: no ranking de 60 países, o Brasil está 
destacado como a 11ª posição no ranking de país com 
maior estabilidade econômica e financeira, surpreen-
dendo por aparecer à frente de todos os países da Zona 
do Euro, à frente dos Estados Unidos da América do 
Norte e à frente até mesmo do Japão.

Esse é o Brasil em estabilidade econômica e fi-
nanceira. Mas, embora essa constatação seja digna de 
aplauso, é preciso lembrar que, no mesmo levantamen-
to, o Brasil aparece na 50ª posição na avaliação sobre 
corrupção e na 55ª posição na ineficiência da Justiça. 
Fatores como esses, dados como esses têm que nos 
levar a pensar melhor o Brasil e a buscar soluções 
para o futuro. Trata-se de um contrassenso inaceitável, 
afinal, o Brasil tem avançado de maneira exemplar na 
aplicação de políticas públicas que inserem o nosso 
País na trilha do desenvolvimento sustentável com in-
clusão social. Precisamos, portanto, ir muito além das 
melhorias econômicas e enfrentar os problemas cru-
ciais que ainda afligem nossa sociedade. Para tanto, 
parece-me ser absolutamente essencial a implantação 
de uma política educacional cada vez mais voltada à 
formação moral e ética das nossas crianças, refletin-
do positivamente na formação do caráter dos nossos 
jovens, preparando-os para o exercício responsável 
da cidadania. 

Aliás, com esse objetivo, apresentei, aqui no Se-
nado Federal, o Projeto nº 02/2012, propondo alterações 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), com a finalidade de aprimorar o conteúdo do 
ensino fundamental com vistas a incluir, entre suas di-

retrizes, a preocupação com os valores morais e éticos 
que devem fundamentar a sociedade, além de incluir 
obrigatoriamente no currículo a disciplina Cidadania, 
Moral e Ética. Proponho também aprimorar a LDB no 
que se refere ao ensino médio, com o objetivo de dar 
o devido destaque à formação ética, social e política 
do cidadão, além dos destaques já previstos como 
diretrizes para a educação tecnológica e básica. Cito 
aqui algumas delas: a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico 
de transformação da sociedade e da cultura; a Lín-
gua Portuguesa como instrumento de comunicação, 
acesso e conhecimento do exercício da cidadania. Tal 
modificação, Sr. Presidente, no ensino médio, dar-se-á 
pela inclusão obrigatória de uma disciplina em todas 
as séries do ensino médio, que seria Ética Social e 
Política. Então, repito: no ensino fundamental, a inclu-
são da disciplina Cidadania Moral e Ética e, no ensino 
médio, Ética Social e Política.

Recentemente, quando o Ministro Aloizio Merca-
dante visitou o Senado Federal, atendeu os Senadores 
na Liderança do Governo, tive o privilégio de conver-
sar demoradamente com o Ministro sobre assuntos 
de interesse do meu Estado, mas também sobre esse 
projeto de lei. Ele disse da dificuldade de se incluir 
na grade obrigatória do ensino fundamental e médio 
mais uma disciplina. Não que essa não caberia ou não 
teria a sua importância dentro do ensino obrigatório, 
mas que o Brasil está pensando de forma positiva o 
contraturno; e que no contraturno poderíamos, talvez, 
incluir essa disciplina. Farei gestões outras perante o 
Ministério da Educação.

No entanto, estou convencido de que dessa for-
ma estaremos oferecendo à sociedade brasileira ins-
trumentos para o fortalecimento da formação de um 
cidadão brasileiro melhor. Por um lado, pela formação 
moral, ensinando conceitos que se fundamentam na 
obediência a normas, tabus, costumes ou mandamen-
tos culturais, hierárquicos ou até mesmo religiosos; por 
outro lado, pela formação ética, ensinando conceitos 
que se fundamentam no exame dos hábitos de viver e 
no modo adequado da conduta em comunidade, solidifi-
cando a formação do caráter do cidadão; e, finalmente, 
para sedimentar o exercício de uma visão crítica dos 
fatos sociais e políticos que figuram conjunturalmen-
te na pauta prioritária da opinião pública, oferecendo 
aos jovens os primeiros contatos com as noções de 
democracia, sem caráter ideológico – é bom que se 
frise dessa forma –, ensinando-os a construir pensa-
mento político por sua própria consciência.

Trata-se, portanto, Senador Delcídio do Amaral, 
que até às 9h20 da noite permanece no plenário deste 
Senado, de uma ferramenta fundamental para que as 
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crianças e os jovens estejam bem preparados para a 
análise dos principais problemas sociais do Brasil e do 
mundo, estimulando ações proativas para a convivên-
cia melhor em sociedade. Fortalece, assim, o sistema 
educacional brasileiro.

Fui honrado em ter como Relator do meu projeto, 
o Projeto nº 2, do Senado Federal, o Senador, ex-Go-
vernador, ex-Ministro da Educação e hoje Senador da 
República, por alguns mandatos, Cristovam Buarque, 
que ofereceu parecer favorável à matéria na Comis-
são de Educação, que está pronta para ser pautada. 
Espero contar com o apoio de todos os meus pares 
para a aprovação da matéria.

Falando no Senador Cristovam Buarque, apro-
veito para declarar apoio integral à iniciativa de um 
grupo de Senadores que se mobilizou em defesa do 
piso do magistério. Trata-se de exigir o cumprimento 
da Lei n° 11.738, de 2008, originária de projeto de lei 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, que fixa o 
valor mínimo para o pagamento dos profissionais do 
magistério em todo País.

Segundo dados da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), excetuados os 
Estados do Amazonas e do Rio de Janeiro, que não 
fornecem informações, entre as demais 25 unidades 
da Federação, apenas 8 cumprem a lei, pagando um 
piso salarial igual ou superior à R$1.451,00 aos seus 
professores.

A qualificação da educação brasileira passa im-
prescindivelmente pela valorização dos nossos profes-
sores. Portanto, Sr. Presidente, uma sociedade mais 
educada cobra melhor os seus direitos, sabe melhor 
os seus deveres, é mais intolerante com a corrupção 
e, talvez, acima de tudo, vota melhor em seus repre-
sentantes. Esse é o futuro do Brasil e o futuro que o 
Brasil merece. 

Assim, encerro, Sr. Presidente, agradecendo a 
todos os Srs. Senadores, cumprimentando e desejando 
uma boa noite a todos aqueles que nos assistem até 
esta hora da noite pela TV Senado e que nos ouvem 
pela Rádio Senado.

Uma boa noite a todos vocês!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos mais uma vez ao Senador 
Sérgio Souza.

Passamos a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, 
que havia feito uma permuta com o Senador Sérgio 
Souza. Em seguida, por permuta com o Senador Jar-
bas Vasconcelos, falará o Senador Delcídio do Amaral. 

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, 

ontem, dia 15, iniciou-se aqui em Brasília um dos even-
tos nacionais de maior amplitude pela sua importância 
e abrangência política. Estamos recebendo, até o dia 
17 de maio, a 15ª Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, promovida pela Confederação Nacional 
dos Municípios, a CNM. 

Gostaria, portanto, de saudar nossos amigos ges-
tores, especialmente os do Pará. O tema deste ano do 
encontro é “O poder local na construção de uma nova 
realidade”. Liderada pelo Presidente da Confedera-
ção Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, 
a mobilização propõe mostrar ao Governo Federal, ao 
Congresso Nacional e a toda sociedade o desequilíbrio 
das relações federativas e a centralização de recursos 
na esfera federal. 

Esse tema, aliás, é recorrente em meus pronun-
ciamentos aqui, no Senado Federal. O Brasil precisa, 
com urgência, rever o pacto federativo. Cada vez mais, 
na atual lógica, a União arrecada mais e faz menos. 
Concentra o valor pago pelos impostos, mas delega 
aos Municípios e aos Estados as funções que deveria 
exercer ou mesmo garantir apoio para que a tarefa seja 
cumprida, especialmente no atendimento a questões 
como saúde, educação, segurança e infraestrutura.

Infelizmente, a realidade é uma só. A palavra 
transferência para o Governo Federal só atende ao 
significado de transferir tarefa e responsabilidade. 
Quando a palavra transferência sugere o significado 
de repasse de recursos, aí o termo vira um dogma. 
É isso que precisa ser alterado com urgência, sob 
pena, num estágio mais avançado, do esfacelamento 
da nossa Federação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo 
dados da CNM, o investimento na saúde é um dos 
pontos que mais trazem preocupações para os ges-
tores locais, sobrecarregando as finanças municipais. 
De acordo com Paulo Ziulkoski, da CNM, as prefeitu-
ras aplicam, em média, 19% de sua receita no setor, 
acima dos 15% exigidos por lei. Um exemplo, cita o 
dirigente municipalista, é a despesa adicional com o 
Programa Saúde da Família, o PSF. Para manter o 
Programa, as prefeituras recebem cerca de R$8 mil e 
gastam em média cerca de R$30 mil.

Os programas federais, Senador Paulo Paim, 
são todos desta forma: a União oferece aos Estados e 
Municípios parcerias, atraindo-os. Mas ela, na hora de 
oferecer a parceria, transfere obrigações e, ao transferir 
as obrigações, não dá os meios necessários para que 
os Estados, e em especial as prefeituras, possam ter os 
meios para arcar com os ônus que, por essa obrigação, 
afetará os cofres tanto das prefeituras, em especial, 
como disse, e dos Estados. Esse é apenas um exem-
plo. Sem dúvida, os desafios dos gestores municipais 
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estão muito além. Não são raros os casos de prefeitos 
que acabam bancando custos que simplesmente não 
deveriam ser da esfera municipal.

Nessa 15ª Marcha dos Prefeitos, outro item está 
entre as principais reivindicações: trata-se da distri-
buição, de forma mais igualitária, dos recursos pro-
venientes da exploração do petróleo no Brasil. É uma 
das pautas prioritárias dos prefeitos e do movimento 
municipalista que volta à pauta da Marcha neste ano. 

Nesse ponto, causa grande preocupação as notí-
cias acerca do relatório proposto pelo Deputado Federal 
Carlos Zarattini (PT – SP), Relator do grupo formado 
por 12 parlamentares indicados pelo Presidente da Câ-
mara Federal, Deputado Marco Maia (PT – RS), para 
analisar o projeto 2.565/2011, de autoria do Senador 
Vital do Rêgo (PMDB – PB).

Na análise desse projeto, houve grande debate 
e um esforço no Senado para que se chegasse a um 
consenso. Porém, de acordo com o jornal O Liberal, 
de 12 de maio, último sábado, a proposta do Relator 
deverá aumentar o repasse para apenas 311 Municí-
pios, enquanto outros 5.253 Municípios perdem recur-
sos em relação à proposta aprovada aqui pelo Plenário 
do Senado Federal.

No meu Estado do Pará, Belém, a nossa capital, 
seria a mais prejudicada, com redução de R$6,8 mi-
lhões, seguida por Ananindeua, Castanhal, Marabá e 
Parauapebas, que perderão, individualmente, um pouco 
mais de R$1 milhão. 

A Confederação Nacional dos Municípios consi-
dera o parecer de Carlos Zarattini um retrocesso em 
relação, Senador Delcídio do Amaral, ao substitutivo 
de autoria do Senador Vital do Rêgo, aprovado pelo 
Senado em outubro do ano passado. 

O tema é delicado e acendeu debates calorosos 
nesta Casa. Trabalhamos em conjunto e chegamos 
ao que foi aprovado pelo Senado. Estamos alerta e 
esperamos que um ato como esse, que desagrada e 
ataca os Municípios, não tenha êxito. Queremos um 
tratamento diferenciado para os produtores, desde 
que a partilha dos royalties seja mais justa. O assunto 
parecia encerrado, mas, com esse texto do Relator, 
temos que novamente redirecionar nossa atenção. E 
isso, afirmo aos meus amigos do Pará, já estamos fa-
zendo e vamos continuar atentos. 

Já era para termos votado aqui o veto ao projeto 
que foi aprovado. Lamentavelmente, estamos tentando 
chegar a um consenso, o que ainda não conseguimos. 
Esperamos aqui chegar a esse consenso de tal forma 
que os Estados produtores não sejam prejudicados 
naquilo que já vinham arrecadando, mas que possam 
e tenham o entendimento de que o petróleo produzi-
do em mar territorial brasileiro – Senador Delcídio, V. 

Exª é uma autoridade no assunto, como Ministro das 
Minas e Energia que foi, e assim entende – tem que 
ser compartilhada essa riqueza por todos os Estados 
e Municípios brasileiros.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda em 
relação ao tema municipalista, gostaria rapidamente 
de abordar o engessamento que o debate dos proje-
tos de criação de Municípios sofreu nos últimos anos 
no Congresso Nacional, por direta interferência do 
Governo Federal. Em muitos casos, o prefeito de um 
Município deseja também a emancipação de um dis-
trito, pelas sérias dificuldades, muitas vezes de ordem 
geográfica, impostas para a administração.

Somente no Estado do Pará, a Comissão de Di-
visão Administrativa do Estado e Assuntos Municipais, 
presidida pelo Deputado Estadual Pio X, possui cerca 
de 45 processos em análise para a criação de novos 
Municípios. Entre eles, apenas para citar alguns, temos 
o Distrito de Castelo dos Sonhos – distante cerca de 
mil quilômetros da sede, que é o Município de Alta-
mira, onde hoje se implanta o projeto da Hidrelétrica 
de Belo Monte.

Outro caso emblemático no Pará é o Distrito de 
Moraes Almeida. Essa localidade fica distante cerca 
de 400 quilômetros da sede, Itaituba. As propostas de 
emancipação também estão presentes em distritos que 
pertencem à capital Belém, como Icoaraci e Mosquei-
ro, entre tantas outras por todo o Estado.

Porém, todos esses processos... Senador Paulo 
Paim, deve haver também no seu Rio Grande do Sul 
distritos que querem se emancipar e não conseguem. 
Nós já aprovamos aqui no Senado o projeto que pre-
vê a regulamentação e ele está lá parado na Câmara 
Federal, porque o Governo não permite que se paute 
o projeto nem que ele lá seja pelo menos discutido e 
emendado, aprovado e retorne ao Senado para que 
se volte a permitir a transformação desses distritos 
em novos Municípios. Porém, todos esses processos 
que representam anseios da população aguardam a 
regulamentação, como eu disse, da Emenda Consti-
tucional nº 15. Ainda em 2008, esse tema foi uma das 
bandeiras de luta do nosso querido Senador Tasso 
Jereissati, do PSDB do Ceará, que foi o Relator do 
Projeto nº 98/2002, aprovado aqui no Senado.

A proposta, relatada pelo Senador Tasso Je-
reissati, convalidava os Municípios criados, incorpo-
rados, fundidos, desmembrados e instalados entre 
13 de setembro de 1996 – data da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 15 – e 31 de dezembro de 
2007. Também foram definidas diversas regras para a 
criação de novos Municípios, tais como a elaboração 
do estudo de viabilidade, que deverá comprovar, entre 
outras coisas, que a área do novo Município tem uma 
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população igual ou superior a cinco mil habitantes, nas 
regiões Norte e Centro-Oeste; sete mil habitantes, na 
região Nordeste, e dez mil habitantes nas regiões Sul 
e Sudeste.

Esse projeto foi encaminhado em 2008 para a 
Câmara dos Deputados e lá permanece. Esse é um 
tema que deve retornar à pauta do Congresso Nacio-
nal. Não adianta empurrar esse assunto para debaixo 
de outros temas, fingindo que não temos de enfrentá-
-lo. Temos esse desafio e temos que dar uma resposta 
para esses cidadãos. Afinal, como disse, desde a pro-
mulgação da Emenda Constitucional nº 15, em 1996, 
a matéria encontra-se sem a devida regulamentação, 
deixando milhares de brasileiros angustiados. E, sem 
a discussão, esses brasileiros ficam descrentes com 
o trabalho realizado pelo Congresso Nacional. Que 
cada parlamentar coloque sua posição, assim como 
o Governo, se é contra ou a favor da regulamentação 
das regras de criação de novos Municípios. Que isso 
seja esclarecido. Mas, seja como for, que esse tema 
não fique relegado ao desprezo por parte do Gover-
no Federal.

Como sabemos, atualmente, a criação de Muni-
cípios está suspensa. Há dezesseis anos não se cria 
um Município no País. Por isso, quando abordamos o 
tema municipalista, não podemos nos esquecer da an-
gústia de milhares de brasileiros que veem na criação 
de uma gestão mais local e próxima a esperança da 
solução de seus problemas mais básicos.

Esse tema já foi bastante discutido. Ele deve agora 
voltar à agenda do Congresso para que a proposta tão 
debatida seja finalmente aprovada, regulamentando 
a criação de novos Municípios no Brasil. São temas 
como a revisão do pacto federativo e a regulamenta-
ção da criação de novos Municípios que precisam de 
um olhar mais atento do Governo para a discussão, 
sem mais demora.

Eram essas as questões que eu queria levantar 
neste momento em que nós recebemos aqui em Brasí-
lia a 15ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro.
De pronto, convido para usar a tribuna o Senador 

Delcídio do Amaral.
Enquanto S. Exª se desloca até a tribuna, eu 

queria agradecer muito ao Deputado Federal Henrique 
Fontana, que está presidindo uma reunião dos Prefei-
tos gaúchos lá na Câmara.

Ele fez um apelo para que eu estivesse lá; infeliz-
mente eu não pude. Eu sei que a reunião já está termi-
nando, mas eu sei que o Henrique justificou lá que eu 
estava presidindo os trabalhos aqui no Senado Federal.

Senador Delcídio do Amaral, pelo tempo regi-
mental de 20 minutos e com a tolerância da Mesa, se 
for necessário.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu queria cumprimentar V. Exª 
e os Senadores e Senadoras. Cumprimento o Sena-
dor Flexa e o parabenizo pela preocupação com um 
tema tão importante como os royalties do petróleo, do 
pré-sal, um tema sobre o qual, acho, ainda vamos nos 
debruçar durante algum tempo aqui no Congresso Na-
cional. Quero cumprimentá-lo, também, pela iniciativa 
de saudar os prefeitos e prefeitas dessa marcha, a 15ª 
Marcha, que ocorreu ao longo desta semana.

A vida acontece nos Municípios e os prefeitos 
representam, efetivamente, este Brasil de todos nós, 
especialmente o Brasil profundo, aquele Brasil que 
está naquelas pequenas cidades, naqueles pequenos 
Municípios, todos eles nos ajudando na construção de 
um grande País.

Portanto, quero cumprimentar todos os prefeitos 
e prefeitas de Mato Grosso do Sul que estiveram aqui. 
Eu ainda vou tentar encontrá-los, porque, hoje, há um 
jantar patrocinado pela Associação dos Municípios 
do nosso Estado, a que espero estar presente, para 
cumprimentar todos os nossos prefeitos e prefeitas.

Sr. Presidente, eu queria fazer uma observação 
sobre um encontro de extrema relevância ocorrido na 
segunda-feira, em Campo Grande, a nossa capital, ca-
pital de Mato Grosso do Sul, em que nós tratamos da 
questão dos frigoríficos, da concentração de mais de 
70% da comercialização de bovinos, em Mato Grosso 
do Sul, nas mãos de, basicamente, dois frigoríficos.

Tivemos, nessa noite patrocinada pela Associa-
ção dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a presen-
ça de muitas lideranças de produtores rurais do meu 
Estado, lideranças de vários Estados brasileiros e de 
presidentes de associações.

Desse encontro, surgiu a Carta de Campo Gran-
de, que manifesta, mais do que nunca, a preocupação 
do setor com esse problema e, acima de tudo, uma 
preocupação grande, que nós temos, no sentido de 
preservar os pequenos e os médios frigoríficos.

Quem vive num Estado como o meu, com o po-
tencial da nossa pecuária, vê com muitas preocupações 
o fechamento de pequenos e médios frigoríficos pela 
ação desse monopólio na comercialização de carne.

E esses frigoríficos têm um papel muito impor-
tante, preponderante, no dia a dia dessas cidades, 
porque eles geram empregos, eles geram renda, eles 
criam perspectivas melhores para a nossa gente sul-
-mato-grossense.
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Portanto, foi um grande evento, evento inclusive 
que contou com uma ação muito forte do Presidente 
da Acrissul, o Chico Maia, e que também nos levou 
a ensejar a apresentação de dois requerimentos: um, 
na Comissão de Agricultura, e outro, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, para que façamos uma audiên-
cia pública com estes dois grandes frigoríficos – JBS 
e Marfrig –; com a presença também do Ênio, que é 
Secretário do Ministério da Agricultura; com a presen-
ça do BNDES, porque o BNDES foi protagonista nesta 
rearrumação dos frigoríficos no Brasil, partindo até de 
uma preocupação procedente, que é a disputa do mer-
cado lá fora, e o Brasil como uma potência na produ-
ção de proteína animal, mas que está trazendo essas 
distorções; o Cade, que é o instrumento que controla 
a questão da concorrência, quer dizer, trabalha para 
que nós tenhamos uma concorrência sadia no nosso 
País. Então, vamos realizar essa audiência pública, 
possivelmente, no início de junho já, para fazer esse 
debate, para fazer essa discussão de maneira isenta, 
de maneira equilibrada, de maneira serena, exatamente 
para que nós tenhamos o conhecimento claro de como 
esse mercado de carne se comporta.

O resultado, para nós, é preocupante, porque o 
excesso de concentração leva a uma manipulação de 
preços, tanto do preço pago pela arroba do boi junto 
aos produtores e, eventualmente, até a população so-
frendo com isso. O que normalmente acontece é que 
se mantém o preço na ponta, meu caro Presidente 
Senador Paim, e se reduz o preço da arroba junto 
aos produtores.

Então, nós precisamos tomar muito cuidado com 
isso. Nós precisamos discutir isso intensamente, com 
esse espírito público que tem norteado o Congresso 
Nacional, a despeito de todas as dificuldades que en-
frentamos.

Portanto, eu acho que nós vamos debater inten-
samente esse assunto ao longo das próximas sema-
nas. E eu não podia deixar de registrá-lo. Inclusive o 
Chico Maia, que é o presidente da Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul, realmente está co-
mandando esse processo, que tomou conta do Brasil. 
Isso é a ousadia e a competência do Chico Maia, e 
eu não me surpreendo com essa mobilização que ele 
conseguiu produzir.

Não poderia também deixar de destacar, Sr. Pre-
sidente – e eu citei nesse encontro –, a reunião de 
que participei com o Ministro José Eduardo Cardozo 
sobre a vinculação da sentença do STF com relação 
à Raposa Serra do Sol aos trabalhos da Funai espe-
cificamente, que disciplinam, de certa maneira, toda 
essa questão de demarcação de terras indígenas. E 

nós temos uma preocupação grande no sentido de 
preservar as nossas etnias.

Mato Grosso do Sul, Presidente Paim, é a se-
gunda maior população indígena do Brasil. A história 
das etnias indígenas se mistura não só com a história 
do Brasil, mas com momentos importantíssimos da 
nossa história, como a Guerra do Paraguai, em que os 
Guaicurus perfilaram com o Exército brasileiro naquele 
momento histórico e importante para toda a América 
do Sul e também para os países vizinhos.

A preocupação nossa é não só preservar as nos-
sas etnias, que elas tenham saúde, que elas tenham 
educação, que elas tenham sua história e sua cultura 
respeitada, mas também os produtores que lá se ins-
talaram, que têm terras tituladas, que já criaram gera-
ções de filhos, de netos, de bisnetos, que produzem, 
que ajudam o Brasil a crescer, que ajudam o Brasil a 
despontar como uma das grandes potências do agro-
negócio. Acho que nós estamos no caminho certo.

O Ministro Adams, da Advocacia Geral da União, 
adotou uma postura equilibrada, isenta e firme para 
tratar um assunto que hoje preocupa a todos nós, não 
só em Mato Grosso do Sul, mas em outros Estados 
brasileiros também.

Sr. Presidente, numa semana em que no Mato 
Grosso do Sul nós discutimos temas extremamente 
relevantes, na terça-feira, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, eu recebi o Governador André Puccinelli 
e também o presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Mato Grosso do Sul. Eles vieram com vários 
governadores, ou falando por mais de 20 governado-
res, extremamente preocupados, Sr. Presidente, com 
a súmula vinculante do STF que torna inconstitucio-
nais todos os incentivos fiscais criados pelos Estados.

V. Exª é de um Estado pujante, o Rio Grande do 
Sul. O Brasil tem Estados com economia forte, diver-
sificada. V. Exª imagine os Estados do Centro-Oeste, 
os Estados do Norte e os Estados do Nordeste. Os 
governadores fizeram um esforço muito grande para 
levar investimento para esses Estados, à luz até da 
própria Constituição, porque a Constituição Cidadã, a 
Constituição de 1988 determina que todos nós temos 
que lutar para diminuir as desigualdades regionais. 
Portanto, o esforço dos governadores vem ao encon-
tro dessas exigências, determinações ou orientações 
emanadas da própria Constituição.

E por que, Sr. Presidente, aconteceu isso? Porque, 
em função de algumas ações de Unidades da Federa-
ção, o STF julgou inconstitucionais os incentivos. Essa 
decisão, que o STF ainda não tomou, porque está fa-
zendo audiências públicas, está se aprofundando, como 
tudo que o STF faz, com profundidade, com zelo, com 
espírito republicano e com esse papel absolutamente 
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importante que o STF e o Judiciário têm nas nossas 
vidas, surgiu em função desse julgamento da ação 
de alguns Estados; e, com a súmula vinculante, isso 
generaliza. E aí nós tocamos no ponto crucial, que é 
a questão do Confaz. Por que os Estados foram leva-
dos a criar esses incentivos? Porque o Confaz delibera 
sempre por unanimidade. Com todo respeito, meu caro 
Presidente Paim, nem Jesus alcançou a unanimidade. 
E aí aqueles Estados mais ricos usavam deste expe-
diente – a unanimidade – para inviabilizar os outros 
Estados e para consolidar cada vez mais esse modelo 
concentrador, esse modelo econômico de alta concen-
tração, principalmente em alguns Estados do Sudeste.

Fruto disso uma decisão anterior do STF: a súmu-
la vinculante que faz com que isso passe a valer para 
todos os demais Estados da Federação. A iminência 
de tornarem esse efeito vinculante a curtíssimo prazo. 
O Confaz só deliberando por unanimidade. Por isso é 
que o Confaz está conflagrado.

Qual é o encaminhamento que vamos dar? Apro-
var na Comissão de Assuntos Econômicos, a qual 
presido, o PLS nº 85 que acaba com a unanimidade 
no Confaz. É uma forma inteligente e competente de 
garantir a regularidade de todos esses incentivos.

V. Exª imagine se eu declarar, do dia para a noite, 
todos esses incentivos inconstitucionais, como vão fa-
zer os empresários que investiram em unidades fabris 
nesses Estados? Como vai ser a geração de emprego 
nesses Estados? O efeito absolutamente nocivo que 
isso vai produzir nas nossas economias?! Eu não estou 
questionando o funcionamento do STF. Estou questio-
nando, sim, o que originou essas distorções. É esse 
processo decisório do Confaz, absolutamente engessa-
do, que, através de uma unanimidade, inviabiliza mais 
de 20 Estados brasileiros e, acima de tudo, concentra 
a nossa economia em algumas poucas unidades da 
federação. É essa desigualdade.

Então, precisamos votar o PLS nº 85, para que, 
efetivamente, nós tenhamos condições de quebrar 
essa regra e aí sim, o Confaz, decidir ou por maioria 
ou por três quintos dos votos. Portanto, pretendo co-
locar na pauta, sem ser nesta terça-feira que vamos 
receber o Ministro Guido Mantega, até numa reunião 
conjunta, com a comissão mista que analisa a medida 
provisória da poupança. Nós teremos uma excelente 
oportunidade para debater uma série de temas com o 
Ministro Guido Mantega. Mas, na outra terça-feira, dia 
29, será votado ou, pelo menos, apresentado o rela-
tório desse projeto que é crucial e emergencial para 
boa parte dos Estados da Federação.

Por isso, Sr. Presidente, temos um desafio gran-
de. Hoje, a discussão dos temas relativos à economia 
das unidades da Federação está muito intensa. Na 

Comissão de Assuntos Econômicos estamos discu-
tindo também a correção das dívidas dos Estados, o 
percentual da receita que será recolhido. Tem Estado 
que recolhe 15% a título de serviço da dívida das suas 
receitas. Não tem dinheiro para nada. E, ao mesmo 
tempo, há o alongamento das dívidas desses Estados. 

Portanto, meu caro Presidente Paim, temos alguns 
bons desafios pela frente, sem falar no e-commerce, 
brilhantemente relatado pelo Senador Renan Calheiros 
na Comissão de Constituição e Justiça. Tive a honra de 
apresentar essa PEC – se não me engano, é a PEC 
103 – para apreciação do Senado Federal.

Nós também faremos uma audiência pública na 
Comissão de Assuntos Econômicos na outra sema-
na, exatamente para agregar essa grande discussão 
federativa a recursos adicionais relativos ao comércio 
eletrônico. Hoje, o comércio eletrônico não está no 
destino da mercadoria, está na origem. V. Exª sabe, o 
comércio eletrônico, no ano passado, chegou à marca 
de R$20 bilhões. Ele cresce de 18% a 20% ao ano. 
São recursos que os Estados ou boa parte dos Estados 
brasileiros deixaram de receber. Então, nós precisamos 
fazer essa justiça, ajustar essas questões. 

Acho que a Presidente Dilma está adotando os 
procedimentos corretos, ao fazer essas medidas que 
vão aliviar a vida dos Estados, que vão trazer competi-
tividade, que vão fazer justiça fiscal, que vão promover 
desenvolvimento econômico e social, que vão aumentar 
a competitividade de nossa indústria. Está aí a preo-
cupação agora com as tarifas de energia. 

A Presidente Dilma está agindo corretamente, 
está fazendo as coisas por partes. Se quisermos fa-
zer um negócio amplo, de grande impacto, não vamos 
fazer absolutamente nada, até em função das diferen-
ças que permeiam a vida dos nossos Estados e a vida 
do nosso País.

Portanto, Sr. Presidente Paim, venho aqui, já 
no final desta sessão, para fazer o registro da nossa 
responsabilidade com a população do meu Estado, o 
Mato Grosso do Sul; com a população do Estado de V. 
Exª, o Rio Grande do Sul; com a população brasileira.

Há alguns temas bastante relevantes ainda a 
discutir antes do recesso parlamentar, especialmente 
porque nossas atividades ficarão um pouco prejudi-
cadas em função das eleições, nas quais todos nós 
vamos estar concentrados, principalmente nos meses 
de agosto e de setembro.

Portanto, eu não poderia deixar de destacar, re-
sumindo rapidamente, alguns pontos.

Primeiro, quero saudar os prefeitos do meu Es-
tado que aqui vieram na 15ª Marcha e dizer que sou 
parceiro, como sempre fui, de todos os Municípios do 
nosso Estado, independentemente de partidos, inde-
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pendentemente de enfrentamento político. Eu sempre 
cumpri com meu mandato, olhando para as pessoas, 
estando compromissado com os cidadãos. Eu não co-
loquei a política na frente do interesse do povo.

Então, quero saudar os meus queridos prefeitos 
e prefeitas que vieram a Brasília na 15ª Marcha e re-
gistrar, mais uma vez, esse tema da concentração dos 
frigoríficos, que é um tema ao qual precisamos prestar 
muita atenção. É preciso, com isenção e com equilí-
brio, buscar uma saída, especialmente preservando 
os pequenos e os médios frigoríficos.

O terceiro ponto é a questão dos incentivos fis-
cais. É preciso, mais do que nunca, responder, por meio 
do Parlamento – somos nós que legislamos –, com a 
aprovação do PLS nº 85, para que, tirando a unanimi-
dade do Confaz, tenhamos as condições necessárias 
de restabelecer e tornar constitucionais esses incen-
tivos. O questionamento do Supremo Tribunal Federal 
(STF) é correto sob o ponto de vista legal. O STF, como 
guardião da nossa Constituição, muito claramente diz: 
“Se não passou no Confaz, é inconstitucional”. Então, 
temos de votar esse Projeto exatamente para cercar 
de toda a legalidade esses incentivos que justamente 
os Governadores fizeram à luz da Constituição, visan-
do a eliminar as desigualdades regionais.

Por último, registro aqui a presença, na terça-fei-
ra, do Ministro Guido Mantega numa sessão conjunta 
com a Comissão Mista que está analisando a medida 
provisória. Inclusive, o Relator é o Deputado Henrique 
Fontana, que V. Exª acabou de citar, um Deputado muito 
competente do nosso Partido. Vamos fazer um grande 
debate com o Ministro Guido Mantega.

Vamos também fazer audiências do e-commerce, 
que é outro projeto absolutamente fundamental, que 
está dentro dessa discussão não num sentido mais 
amplo, mas por etapas, que é como a Presidente Dilma 

pretende implantar essas medidas todas, para aliviar 
os Estados, para trazer competitividade ao País. Com 
a discussão das dívidas dos Estados, com os indexa-
dores, com o alongamento das dívidas e, ao mesmo 
tempo, com o percentual da receita caindo, vamos criar 
outras condições para o País.

Portanto, são temas relevantes, são temas impor-
tantes que eu não poderia deixar de destacar. Eu tinha 
de trazer esse assunto fundamental para os nossos 
Estados e para o Brasil.

Agradeço a V. Exª pela paciência e tolerância, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senador Delcídio do Amaral, pelo seu 
pronunciamento amplo, mas muito preciso, apontan-
do caminhos para os Estados, fortalecendo a política 
econômica da Presidenta Dilma.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) –Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GSLMAT nº 363/2012

Brasília, 15 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência cordialmen-

te, e em referência ao Requerimento nº 174, de 2012, 
encaminho relatório de viagem que realizei com a fina-
lidade de acompanhar audiência pública da Comissão 
Parlamentar de Inquérito – ECAD na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, no dia 26 de março do corrente.

Segue anexo trecho da ata da referida audiên-
cia, além de matérias jornalísticas que ilustram minha 
participação.

Atenciosamente, Senadora Lídice da Mata.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação 
e será juntado ao processado do Requerimento nº 
174, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora 

Presidente da República as Mensagens nºs 40, 41 e 

42, de 2012-CN (nºs 171, 172 e 173, de 2012, na ori-

gem), encaminhando os seguintes Projetos de Lei do 

Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os projetos vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação dos projetos:

Leitura: 16-5-2012
Até 21/5 prazo para publicação e 

distribuição de avulsos;
até 29/5 prazo para apresentação de 

emendas;

até 3/6 prazo para publicação e 
distribuição de avulsos das 
emendas apresentadas; e

até 18/6 prazo para apresentação, 
publicação, distribuição 
e votação do relatório 
e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.
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As matérias serão publicadas em avulsos e no 
Diário do Senado Federal de 17 de maio do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 166, de 2012, na origem, que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 242, de 2009 (nº 1.940/2007, na Casa 
de origem, da Deputada Solange Almeida), 
que institui o Dia Nacional dos Portadores de 
Vitiligo, sancionado e transformado na Lei nº 
12.627, de 2012;

– nº 167, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
244, de 2009 (nº 2.036/2007, na Casa de ori-
gem, do Deputado Jilmar Tatto), que institui o 
Dia Nacional do Paisagista, a ser comemorado 
em 4 de outubro, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.628, de 2012;

– nº 168, de 2012, na origem, que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 262, de 2009 (nº 3.176/2008, na Casa de 
origem, do Deputado Rodovalho), que institui 
o Dia Nacional de Combate e Prevenção à 
Trombose, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.629, de 2012;

– nº 169, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
264, de 2009 (nº 3.260/2008, na Casa de ori-
gem, do Deputado Rodrigo Rollemberg), que 
institui o Dia Nacional do Reggae, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.630, de 2012;

– nº 170, de 2012, na origem, que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 266, de 2009 (nº 3.373/2008, na Casa de 
origem, do Deputado Guilherme Campos), 
que institui o Dia Nacional das Hemoglobino-
patias, sancionado e transformado na Lei nº 
12.631, de 2012;

– nº 175, de 2012, na origem, que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câma-
ra nº 232, de 2009 (nº 764/2007, na Casa de 
origem, do Deputado Geraldo Thadeu), que 
institui o Dia Nacional do Ouvidor, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.632, de 2012; e

– nº 176, de 2012, na origem, que restitui 
os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
233, de 2009 (nº 769/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Angelo Vanhoni), que institui o Dia 

Nacional da Educação Ambiental, sanciona-
do e transformado na Lei nº 12.633, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 258, de 
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 258/12/PS-GSE

Brasília, 15 de maio de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprova-

dos dispositivos do Substitutivo dessa Casa oferecido 
ao Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, da Câmara dos 
Deputados, que “Dispõe sobre a proteção da vegeta-
ção nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 
1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 
de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências”, na sessão 
realizada no dia 25/04.

Informo, a seguir, os dispositivos do Substitutivo 
do Senado Federal que foram rejeitados:

1 – o artigo 1º e os incisos do Substitutivo do Sena-
do Federal, restabelecendo-se o artigo 1º do texto da 
Câmara dos Deputados;

2 – o inciso XI do artigo 3º do Substitutivo do Senado 
Federal, restabelecendo-se o inciso VIII do artigo 3º 
da Câmara dos Deputados;

3 – os incisos XX, XXIV e XXV do artigo 3º do Substi-
tutivo do Senado Federal, renumerando-se os demais;

4 – a expressão “A faixa marginal, em projeção hori-
zontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, 
delimitada a partir do espaço brejoso e encharcado”, 
contida no inciso XI do artigo 4º do Substitutivo do 
Senado Federal;

5 – o § 3º do artigo 4º do Substitutivo do Senado;

6 – o parágrafo 4º do artigo 4º do Substitutivo do Se-
nado Federal, restabelecendo-se o parágrafo 4º do 
artigo 4º da Câmara dos Deputados;

7 – o inciso IV do parágrafo 6º do artigo 4º do Substi-
tutivo do Senado Federal;

8 – as expressões “sem prejuízo dos limites estabele-
cidos pelo inciso I, do caput deste artigo” e “sem pre-
juízo do disposto nos incisos do caput deste artigo” 
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contidas, respectivamente nos parágrafos 7º e 8º do 
artigo 4º do Substitutivo do Senado Federal;

9 – o inciso II do artigo 6º do Substitutivo do Senado 
Federal, restabelecendo-se os incisos II e III do artigo 
6º da Câmara dos Deputados;

10 – o art. 12 do Substitutivo do Senado Federal;

11 – o artigo 16 do Substitutivo do Senado Federal, res-
tabelecendo-se o artigo 16 da Câmara dos Deputados;

12 – a expressão “nos termos do artigo 32”, constan-
te do caput do artigo 23 do Substitutivo do Senado 
Federal;

13 – o caput e o parágrafo 1º do artigo 26 do Substi-
tutivo do Senado Federal, passando o parágrafo 2º a 
ser o caput do artigo 26;

14 – o inciso IV do parágrafo 1º e os incisos V e VI do 
parágrafo 4º do artigo 27 do Substitutivo do Senado 
Federal;

15 – o parágrafo único do artigo 28 do Substitutivo do 
Senado Federal;

16 – o § 3º do art. 30 do Substitutivo do Senado Federal;

17 – os parágrafos 2º, 5º e 10 do artigo 42 do Substi-
tutivo do Senado Federal, renumerando-se os demais;

18 – o § 5º do art. 36 do Substitutivo do Senado Federal;

19 – o artigo 43 do Substitutivo do Senado Federal;

20 – os parágrafos 2º e 3º do artigo 54 do Substitutivo 
do Senado Federal;

21 – os parágrafos 5º, 7º, 13 e 14 do artigo 62 do Subs-
titutivo do Senado Federal;

22 – a expressão “e olhos d’água”, constante do § 8º 
do art. 62 do Substitutivo do Senado Federal;

23 – o parágrafo 1º do artigo 64 do Substitutivo do 
Senado Federal, restabelecendo-se o parágrafo 1º do 
artigo 10 da Câmara dos Deputados;

24 – o artigo 65 do Substitutivo do Senado Federal;

25 – o artigo 78 do Substitutivo do Senado Federal.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a 
referida proposição foi enviada à sanção em 7-5-12.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 139, de 2012, do 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 320, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 139/2012/CMA

Brasília, 9 de maio de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 320, de 
2011

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, na 19ª Reunião Extraordi-
nária de 8-5-2012, rejeitou em decisão terminativa o 
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2011, que “Altera 
o Código de Defesa do Consumidor para criar meca-

nismos de ressarcimento ao consumidor que sofreu 
cobrança indevida.”.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) –Com referência ao Ofício nº 139, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 531, de 2012, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo 
contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 1, de 
2010 – Complementar ,do Senador Adelmir Santana 
que altera a Lei Complementar nº 63, de 11 de janei-
ro de 1990, para modificar o prazo de publicação pelo 
Estado do valor adicionado para cálculo do Índice de 
Participação dos Municípios e a forma de cálculo do 
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valor adicionado dos Municípios nas operações relati-
vas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios por microem-
presas e empresas de pequeno porte, e a Lei Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
facilitar o processo de inscrição do microempreendedor 
individual, e dá outras providências.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 98 a 100, de 
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que comunicam a apreciação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 203, 
de 2005; 506 e 636, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 98/2012/CAE

Brasília, 15 de maio de 2012

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

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que, em reunião realizada na presente data, no 
Turno Suplementar, o Substitutivo oferecido ao Projeto 
de Lei do Senado nº 203 de 2005, que “Dispõe sobre 
a concessão de aposentadoria aos empregados em 
serviços de limpeza, asseio, conservação e coleta de 
lixo”, foi dado como definitivamente adotado, de acor-
do com o art. 284 do RISF.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 99/2012/CAE

Brasília, 15 de maio de 2012

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

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em reunião 
realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 
506 de 2011, que “Estabelece que, para a fruição dos 
benefícios fiscais relativos à realização da Copa das 
Confederações FIFA 2013, da Copa do Mundo FIFA 
2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 
2016, a pessoa jurídica deverá destinar o percentual 
mínimo de 5% (cinco por cento) dos seus cargos a 
pessoas com deficiência”.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.  

Of. nº 100/2012/CAE

Brasília, 15 de maio de 2012

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

terno do Senado do Senado Federal, comunico a Vossa 

Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião 
realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 
636 de 2011, que “Dispõe sobre a possibilidade de 
amortização ou liquidação antecipada de operações 
de crédito e de arrendamento mercantil”, com a Emen-
da nº 1 – CAE.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) –Com referência aos Ofícios nºs 98 a 100, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 
203, de 2005; 506 e 636, de 2011, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 438, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 255, que o PLS nº 
118 de 2012, que: “Altera os arts. 40, 55 e 99 e acres-
centa o art. 98-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, para 
prever, nas contratações que envolveram a execução 
de obras e serviços de engenharia, a obrigação do 
contratado de fornecer ao órgão ou entidade contra-
tante, aos órgãos de controle interno e externo e ao 
Ministério Público os correspondentes estágios dos 
cronogramas físico e financeiro, e dá outras providên-
cias”, seja submetido ao exame da Comissão de Ser-
viços de Infraestrutura do Senado Federal, além das 
Comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os Srs. Senadores Romero Jucá, Ciro Nogueira 
e Renan Calheiros enviaram discursos à Mesa, para 
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, para nós que vivemos na 
Amazónia, é fácil deduzir que a Zona Franca de Ma-
naus (ZFM) tornou-se a grande indutora do desenvol-
vimento da região nas últimas décadas.

Por isso, foi com grande satisfação que recebi a 
edição mais recente da revista Suframa Hoje, que é 
dedicada aos 45 anos da Superintendência da Zona 
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Franca de Manaus (Suframa). E essa longa e produ-
tiva existência é o motivo de estarmos aqui reunidos 
nesta sessão comemorativa.

A revista destaca o modelo de desenvolvimento 
adotado para a região, que se pode considerar bem-
-sucedido nos aspectos económico, social e ambiental, 
apesar de ainda restarem muitos desafios na área de 
infraestrutura.

A Suframa, mesmo tendo trocado várias vezes 
de comando, não mudou a linha desenvolvimentista 
adotada desde sua criação. O atual superintendente, 
Thomaz Afonso Nogueira, continua pautando as de-
cisões do órgão de acordo com as diretrizes do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comiércio Exte-
rior (MDIC), especialmente na geração de emprego e 
renda, agilidade na análise de Processos Produtivos 
Básicos (PPBs), definição dos segmentos estratégicos 
para atração de novos investimentos no Pólo Industrial 
de Manaus (PIM), qualificação profissional e investi-
mento em capital intelectual, definição do futuro Centro 
de Biotecnologia da Amazónia (CBA), e aplicação de 
recursos na interiorização do desenvolvimento.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores 
quando se fala em Amazónia nos dias atuais, não se 
pode mais pensar exclusivamente em florestas virgens 
e em povos incivilizados, ou em sofridos seringueiros. 
E a Suframa tem um papel preponderante na trans-
formação sofrida pela região.

Somente no ano passado, as empresas instaladas 
no Polo Industrial de Manaus faturaram 41 bilhões de 
dólares, superando em um bilhão a previsão da própria 
Suframa para 2011 e ostentando o melhor resultado 
em toda a sua existência.

O crescimento, em nossa moeda, foi de 11,24% 
(68,7 bilhões de reais em 2011, contra 61,8 bilhões 
em 2010). Esse percentual de crescimento é três ve-
zes maior que as estimativas mais otimistas para o 
PIB nacional.

O Governador do Amazonas, Ornar Aziz, ao dis-
cursar na última reunião do Conselho de Administração 
da Suframa, fez questão de ressaltar que a Zona Franca 
de Manaus tem enfrentado problemas, mas conseguiu 
impor sua capacidade produtiva e sobreviver, princi-
palmente quando da abertura para as importações na 
década de 90 do século passado.

Então, não podemos deixar de comemorar a che-
gada da Suframa aos 45 anos de existência, parabe-
nizando todos que, de uma forma ou de outra, contri-
buíram para a grandeza da Zona Franca de Manaus. 
Ressaltamos que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos lançou um selo comemorativo, que será uti-
lizado pela autarquia e pelas sedes descentralizadas 
na Amazónia Ocidental em suas correspondências.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores 
ainda hoje, pode-se ouvir a voz de alguns alarmistas 
que entendem que o Brasil corre o risco de perder o 
imenso território amazônico devido à grande cobiça que 
o rico património mineral e biológico despertaria em 
outras nações. Então devemos ressaltar a importância 
estratégica da decisão tomada no já distante ano de 
1967 de estimular o desenvolvimento de um território 
quase inabitado e, para muitos descrentes, reconhe-
cidamente inóspito. As enormes distâncias da região 
para se atingirem os centros consumidores do Brasil 
constituem, mesmo na época atual, um problema para 
os dirigentes envolvidos com a infraestrutura e com 
a logística. Por isso, os incentivos continuam sendo 
considerados um atrativo importante para a alocação 
de investimentos na região.

Hoje em dia, o Polo Industrial de Manaus com-
prova a sua importância com os resultados e os be-
nefícios trazidos para a área de atuação da Suframa, 
que abrange os Estados de Rondônia, Acre, Amazo-
nas e Roraima, além das Áreas de Livre Comércio de 
Macapá e de Santana, no Amapá.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores 
o mundo mudou muito, e o fato de o Brasil ter realiza-
do uma ampla abertura para os produtos importados 
na década de 1990 leva algumas pessoas a afirmar 
que a Zona Franca de Manaus diminuiu de importân-
cia devido à concorrência. Mas a Suframa desdenha 
desses pessimistas, pois o dinamismo da ZFM pode 
ser facilmente comprovado com o enorme crescimento 
da produção demonstrado em 2011, além da geração 
de milhares de empregos.

Certamente, ainda há grandes desafios a en-
frentar!

Como afirma o atual superintendente da Sufra-
ma, Thomaz Nogueira, “investir na superação das di-
ficuldades de infraestrutura é absolutamente impres-
cindível para a evolução do modelo, bem como se faz 
necessário reconfigurar o Polo Industrial de Manaus 
e fortalecê-lo, buscando sua dinamização a partir da 
produção do conhecimento por recursos humanos 
locais e a adequação de suas diretrizes às vocações 
naturais da região”. “Produzir conhecimento é possi-
bilitar o domínio completo dos sistemas de produção, 
ir além da manufatura” -completa ele.

Sem dúvida, é preciso envolver os trabalhado-
res, os líderes empresariais, as lideranças políticas 
e a sociedade civil na busca do contínuo desenvolvi-
mento e do crescimento económico que certamente 
trará melhorias na qualidade de vida e no bem-estar 
da população da Amazónia.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, para encerrar, quero cumprimentar os dirigentes 
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da Suframa e, principalmente, todo o povo da Ama-
zónia pelo esforço em fazer da região uma verdadeira 
produtora de riquezas, cujos efeitos se irradiam para 
todo o território nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, o Congresso Nacional está 
às vésperas de receber proposta do Executivo sobre 
as concessões de energia elétrica, que vencem a partir 
de 2015. Na verdade, trata-se de uma grande opor-
tunidade para discutirmos e defendermos a redução 
das tarifas, tanto para as indústrias quanto para os 
consumidores residenciais.

Fiquei muito feliz quando soube, por meio da im-
prensa, que a nossa Presidenta Dilma está empenhada 
em tornar realidade o desejo da população brasileira 
de ver, enfim, as tarifas reduzidas em pelo menos 10%. 

Mas devo chamar a atenção para a necessidade 
de um amplo debate, já que, entre 2015 e 2017, acabam 
os contratos de 112 usinas geradoras, responsáveis 
por 28% da produção de energia elétrica do País. Além 
disso, terminam também contratos de 37 distribuidoras 
e de 73 mil km de linhas de transmissão, equivalentes 
a 82% das concessões existentes. 

Ou seja, é uma parte importantíssima do parque 
energético brasileiro, o que justifica a necessidade de 
uma aprofundada discussão. 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 
estudo da Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee), que compara as tarifas mé-
dias de energia praticadas em 19 países, indica que, 
em centavos de dólares por quilowatt/hora, a conta 
de energia no Brasil, incluindo os impostos, é a sexta 
mais cara do mundo. 

Também é bom lembrar que o Brasil tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo sobre a energia 
elétrica. Dessa forma, ainda que o País tenha uma con-
sistente base hidráulica – em torno de 84% da oferta 
interna de eletricidade – a energia elétrica não constitui 
uma vantagem competitiva do setor produtivo no Brasil. 

Este é, portanto, o momento adequado para fa-
zer da energia um fator de competitividade em nosso 
país, pois o alto custo da energia elétrica desestimula 
a entrada de novos investimentos.

Sabemos que, caso o governo decida apenas in-
cluir a redução tarifária em uma nova prorrogação dos 
contratos, o processo deverá desencadear mudanças 
no setor, pois a lei em vigor não permite novas pror-
rogações e determina que sejam feitos leilões para 
novos períodos de concessão. 

É um debate amplo, senhoras e senhores se-
nadores.

Precisamos discutir as condições da prorrogação 
dos contratos; se será adotado ou não o fim dos rea-
justes anuais; se o governo determinará ou não uma 
redução do imposto cobrado nas contas de luz, enfim, 
são pontos que merecem muita reflexão, com vistas a 
atingirmos melhores tarifas para os brasileiros. 

Por último, quero assinalar que, segundo estudo 
da Federação das Indústrias de São Paulo, ao fazer 
novas licitações o país pode economizar R$ 30 bilhões 
por ano em energia, com uma redução em torno de 
20% na conta de luz de todos os brasileiros. 

E é isso que nós esperamos: a sensibilidade do 
governo para adotar um caminho que assegure um 
preço justo da energia elétrica que consumimos. E, 
pelo que nos parece, a Presidenta Dilma está sinali-
zando nesse sentido.

Era o que eu tinha a dizer. Obrigado, senhor 
Presidente. 

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, como é de conhecimento 
público, foi instalada hoje no Palácio do Planalto, a tão 
esperada comissão da verdade. Um instrumento de Es-
tado para promover um inadiável resgate histórico sem 
revanchismo, já que a Lei da Anistia foi ampla geral e 
recíproca. É preciso virar a página da história, mesmo 
as mais negras, sem que nos tornemos escravos delas.

Com a posse dos sete integrantes nomeados na 
semana passada, o grupo terá um prazo de dois anos 
para apurar violações aos direitos humanos ocorridas 
entre 1946 e 1988.

Os integrantes da comissão inatacáveis: O ex-
-procurador-geral da República Cláudio Fonteles, o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gilson 
Dipp7 o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, o ju-
rista José Paulo Cavalcante Filho, a psicanalista Maria 
Rita Kehi, o professor Paulo Sérgio Pinheiro e a ad-
vogada Rosa Maria Cardoso Cunha, que defendeu a 
Presidente Dilma durante a ditadura militar.

A lei que criou a comissão foi sancionada em no-
vembro do ano passado e, de acordo com seu texto, a 
comissão tem o objetivo de esclartecer fatos e resgatar 
a memória nacional.

Penso, Sr. Presidente, que o grupo deva con-
centrar seus trabalhos nos abusos cometidos pelo 
Estado, entre eles o resgate histórico dos mais de 150 
desaparecidos durante o regime militar, cujas famílias 
ainda hoje ignoram o paradeiro destes desaparecidos.

Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, em rela-
ção aos que sobreviveram a esta guerra suja, o Estado 
vem tentando reparar seus erros através das indeniza-
ções. Quando estive no Ministério da Justiça criamos 
a primeira comissão de anistia que passou a analisar 
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os processos de concessão de benefícios às pessoas 
perseguidas pelo regime militar.

Também aqui no Senado fui o relator da Lei 10.559 
de 2002, que fixou a indenizaçao e recuperação dos 
direitos dos anistiados e, como presidente do Congres-
so, promulguei a Lei 11.354, em 2006, que, finalmente, 
normatizou estes pagamentos aos anistiados.

Após este registro, Sr. Presidente, Senadoras, 
Senadores, gostaria de comunicar o importante en-
contro que o PMDB - partido que mais resistiu ao re-
gime militar - fará amanhã em Brasíla no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães. Trata-se do segundo 
fórum nacional do partido, onde serão discutidos te-
mas como a mobilização para as eleições municipais, 
comunicação e o marketing político, as pesquisas elei-
torais, as importância das redes sociais, a prestação 
de contas eleitorais e ainda o pacto federativo, que, 
puxado pelo PMDB, vem sendo debatido e votado 
pelo Senado Federal.

O encontro de amanhã reunirá os prefeitos, vice-
-prefeitos e vereadores, incluindo os pré-candidatos ao 
pleito de outubro próximo, além do Vice-presidente da 
República, Michel Temer, senadores, deputados fede-
rais, deputados estaduais, governadores de estado, 
vice-governadores, ministros e o Presidente Valdir 
Raupp, que de maneira competente organizou mais 
este grande encontro do partido.

O fórum é um passo importante para organizar e 
planejar as eleições municipais que se aproximam. O 
PMDB, que foi o grande vencedor das eleições muni-
cipais de 2008, terá candidato próprio em quase todas 
as capitais e mais de cinco mil candidatos às prefeitu-
ras em vários municípios brasileiros.

Não sou afeito a promessas, mas pelo trabalho 
executado pelo partido, por sua militância e por seus 
simpatizantes, o PMDB reúne todas as condições para 
ampliar sua participação nestas eleições municipais.

Tenho certeza que superaremos os números de 
2008, quando fizemos a maior quantidade de prefeitu-
ras e conquistamos o maior número de cadeiras nas 
câmaras municipais.

Muito Obrigado.
Por último Sr. Presidente, venho a esta tribuna 

para manifestar minhas condolências aos familiares 
de um grande Alagoano, o Engenheiro, Economista e 
Professor Beroaldo Maia Gomes, que faleceu ontem 
em Maceió. Beroaldo nasceu no município de Joaquim 
Gomes, em Alagoas, estudou em Maceió e concluiu 
os estudos no Recife.

Além da graduação na Universidade Federal de 
Pernambuco, onde foi aluno brilhante do centenário curso 
de Engenharia Civil, Beroaldo especializou-se em Eletro-
tecnica pelo Instituto Politécnico de Grenoble, na França.

Obteve, ainda a especialização em Economia, 
na Universidade Federal de Pernambuco.

Ele foi, de fato, um professor de rara competência.
Na Escola de Engenharia de Alagoas, ministrou 

disciplinas as mais diversas, como Física, Estatística, 

Economia, Política e Finanças, Desenvolvimento Eco-
nómico e Estatística Aplicada.

Já na Faculdade de Economia da UFAL, ensi-
nou Política Económica, Política Tributária e Modelos 
Econômicos.

Com sua seriedade académica e modéstia, foi 
sempre agraciado pelos seus aiunos com diversas 
homenagens, tendo sido paraninfo de várias turmas.

Beroaldo Maia Gomes, Sr. Presidente, publicou 
vários trabalhos importantes, a exemplo de “Expan-
são da Indústria Mecânica e Metalúrgica do Nordes-
te”, “Aspectos Económicos e Sociais das Secas e a 
Industrialização do Nordeste”, dentre muitos outros.

Quem conheceu mais de perto Beroaldo Maia, 
sabe que sua cultura, seu conhecimento e sua dedi-
cação académica sempre estiveram a serviço do de-
senvolvimento do Nordeste e de Alagoas.

Aliás, Sr. Presidente, foi uma constante na vida 
desse grande alagoano, pensar e colocar em prática 
suas ideias em favor do nosso crescimento e bem estar.

Em todos os segmentos em que atuou, Beroal-
do Maia Gomes realizou trabalhos de grande enver-
gadura, muitos deles voltados para o futuro de nossa 
infraestrutura básica.

Poderia citar inúmeros, mas gostaria de destacar 
o Plano de Eletrificação de Alagoas, o primeiro a ser 
aprovado pela SUDENE.

É importante lembrar que Beroaldo Maia Gomes, 
pelos seus conhecimentos vastos na área de plane-
jamento, integrou justamente o grupo de estudos que 
implantou a SUDENE.

Ademais, ocupou funções destacadas na área pú-
blica, como a de diretor do departamento de estradas 
de Alagoas, diretor geral do departamento de águas 
e energia, secretário geral e fundador da comissão de 
desenvolvimento de Alagoas (Codeal) da comissão de 
desenvolvimento de Alagoas (Codeal).

Foi ainda o fundador e o primeiro presidente da 
companhia de alagoas (CEAL), secretário de viação 
e obras públicas ; coordenador do complexo cloroquí-
mico de Alagoas.

Enfim, a verdade é que desde o governo Muniz 
Falcão, em Alagoas, e em todos os seguintes, temos 
sempre a participação e a colaboração de Beroaldo 
Maia Gomes nos planos e criações de oportunidades 
para o crescimento alagoano.

Cabe destacar, inclusive, que devemos a esse 
ilustre conterrâneo os trabaihos de coordenação do 
primeiro Plano diretor de Desenvolvimento Económico 
de Alagoas, produzido nos anos de 1960.

Esse Plano Diretor, Sr. Presidente, foi um dos 
mais importantes trabalhos de planejamento daquela 
época, porque guardava inteira compatibilidade com 
os ideais de desenvolvimento do Presidente JK, ex-
pressos no seu importante Plano de Metas.
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Por tudo isso, senhoras senadoras, senhores se-
nadores, manifesto aqui, com muita tristeza, as minhas 
mais sinceras homenagens ao amigo e professor Be-
roaldo Maia Gomes, que ontem nos deixou.

Estão e continuarão vivas, no entanto, as suas 
obras, o seu trabalho e, acima de tudo, o seu exemplo 
de homem vocacionado aos grandes desafios em favor 
do País, da melhoria de vida das pessoas.

Manifesto aqui também a minha solidariedade a 
todos os familiares do Professor Beroaldo Maia Gomes, 
sobretudo à Dona Ruth Nogueira Gomes, sua esposa 
e grande companheira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se, amanhã às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 555, DE 2011

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 555, de 2011, que altera a

Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, 
para autorizar a prorrogação de contratos por

tempo determinado firmados com funda-
mento na alínea h do inciso VI do caput do art. 2º

da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 
autoriza a prorrogação do prazo de vigência

do contrato de gestão firmado entre a União 
e a Associação de Comunicação Educativa

Roquette Pinto - ACERP; e dá outras 
providências.

(Lido no Senado Federal no dia 
10.05.2012)

Relator revisor:

(Sobrestando a pauta a partir de: 
18.03.2012)

Prazo final prorrogado: 31.05.2012

maio de 2012 ORDEM DO DIA quinta-
-feira 17 3

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 11, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória 

nº 554, de 2011).

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2012, que

altera a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 
2005, para autorizar a União a conceder

subvenção econômica, sob a forma de 
equalização de parte dos custos a que estão

sujeitas as instituições financeiras para 
contratação e acompanhamento de opera-
ções de

microcrédito produtivo orientado; autoriza 
a concessão de subvenção econômica, sob

a modalidade de equalização de taxa de 
juros, nas operações de financiamento para a

estocagem de álcool combustível; altera 
a Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002; e dá

outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 554, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia 
15.05.2012)

Relator revisor:

(Sobrestando a pauta a partir de: 
18.03.2012)

Prazo final prorrogado: 31.05.2012

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2012) 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 404, de 2012 - RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº

547/2003, na Casa de origem, do De-
putado Reginaldo Lopes), que dispõe sobre a

obrigatoriedade de empresas de benefi-
ciamento e comércio de laticínios informarem ao

produtor de leite o valor pago pelo produto 
até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês e a

proibição de diferenciação de preços en-
tre produtores e a proibição da prática de cotas

de excedente, chamado de produção ex-
cedente, entre os períodos das águas.

Parecer sob nº 24, de 2012, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária,

Relator: Senador Acir Gurgacz, favorável, 
com a Emenda nº 1-CRA, de redação, que

apresenta.

4 quinta-feira 17 ORDEM DO DIA maio 
de 2012
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,

tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º

da Emenda Constittucional nº 62, de 9 
de dezembro de 2009, para ampliar o prazo de

adesão ao regime especial de precatório 
até a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania,

Relator ad hoc: Senador Demóstenes Tor-
res, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ

(Substitutivo), que oferece.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 33, de 2009, tendo como 
primeiro signatário o Senador Antonio Carlos

Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a

exigência do diploma de curso superior 
de comunicação social, habilitação jornalismo,

para o exercício da profissão de jornalista.

Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador João

Ribeiro, oferecendo a redação para o 
segundo turno.

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº

5.312/2009, na Casa de origem), de ini-
ciativa do Ministério Público da União, que 
dispõe

sobre a criação de cargos no quadro do 
Ministério Público Militar.

Parecer sob nº 339, de 2012, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania,

Relator: Senador Pedro Taques, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que

apresenta.
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7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, 

DE 2007-COMPLEMENTAR 
(Adiada a discussão, nos termos do 

Requerimento nº 225, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 198, de 2007-Comple-
mentar, do Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta parágrafo ao

art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 
2001, estabelecendo prazo para a extinção de

contribuição social.

Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator:

Senador Adelmir Santana, favorável, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

8 
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 291, de 2012, do Senador Eduardo

Braga, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 53, de 2011, além das

Comissões constantes do despacho ini-
cial de distribuição, seja ouvida, também, a de

Constituição, Justiça e Cidadania (segu-
ro-desemprego para o catador de caranguejo).

9 
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 388, de 2012, do Senador Alvaro

Dias, solicitando a retirada, em caráter 
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 39,

de 2007, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/
PT – RS) – Está encerrada a sessão.

Que Deus ilumine a todos nós.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 1 
minuto.) 
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	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	Botão2: 
	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MAIO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MAIO 2012
	LNormal: 




