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transferência indireta, para outro grupo de cotista,
do controle societário da Rádio Record de Curitiba
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Estado do Paraná...................................................
Nº S/18/2012 (nº 621/2012, na origem), encaminhando o Comunicado de Alteração de Controle
Societário de Empresa Jornalística e de Radiodifusão nº 6/2012, que comunica que foi autorizada,
conforme Despacho de 21 de junho de 2012, a
transferência indireta, para outro grupo de cotista,
do controle societário da Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de
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SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE Nº 24, DE 2012
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e de acordo
com o disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 42, de 2010, que cria o Programa Senado Jovem
Brasileiro no âmbito do Senado Federal,
Resolve:
Art. 1º A Comissão de Senadores designada para
acompanhar os procedimentos necessários à realização da edição de 2012 do Projeto Jovem Senador será
assessorada pelos seguintes servidores do Quadro de
Pessoal do Senado Federal:
I – da Secretaria-Geral da Mesa, João Pedro
de Souza Lobo Caetano, matrícula nº 56379,
e Ieda Maria do Amaral Almeida, matrícula nº
39400;
II – da Diretoria-Geral, Tahmineh Maria Shokranian, matrícula nº 222164, e Virgínia Malheiros
Galvez, matrícula nº 54190;
III – da Consultoria-Legislativa, Luciana Studart Lins de Albuquerque Andrade, matrícula
nº 52878, e Tatiana Feitosa de Britto, matrícula
nº 56380; e
IV – da Secretaria de Comunicação Social, Andréa Valente da Cunha, matrícula nº 53962, e
Paulo Ricardo dos Santos Meira, matrícula nº
230847.
Art. 2º A participação na referia Comissão não
será remunerada a nenhum título, constituindo serviço
público relevante prestado ao Senado Federal.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE Nº 25, DE 2012
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares e de acordo com o disposto na Resolução nº 42, de 2010, que
cria o Programa Senado Jovem Brasileiro no âmbito
do Senado Federal,
Resolve:
Art. 1º A Comissão Julgadora formada por 5
(cinco) servidores efetivos do Quadro do Pessoal
do Senado Federal, será composta pelos seguintes
membros:
I – Da Comissão Legislativa, Elton Edmundo
Polveiro Júnior, matrícula nº 56434, e Marcos
Magalhães de Aguiar, matrícula nº 56276;
II – Do Instituto Legislativo Brasileiro: Marcelo
Azevedo Larroyed, matrícula nº 47603, e Carlos Eugênio Varella Escosteguy, matrícula nº
228208;
III – Da Secretaria-Geral da Mesa, Pérsio Henrique Barroso, matrícula nº 226001.
Art. 2º A participação na referida Comissão não
será remunerada a nenhum título, constituindo serviço
público relevante prestado ao Senado Federal.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 2012. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal
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Ata da 155ª Sessão, Não Deliberativa,
em 27 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Ana Amélia e dos Srs. Paulo Paim e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e
encerra-se às 17 horas e 58 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminha o Projeto de Resolução nº 4, de 2003, à Comissão de Assuntos Sociais,
conforme despacho inicial, para exame, seguindo posteriormente à Comissão Diretora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Esgotou-se na última quinta-feira o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de
Lei do Senado:
– Nº 18, de 2006, do Senador Pedro Simon,
que acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências; e
– Nº 128, de 2011, do Senador Marcelo Crivella, que altera o art. 10 da Lei nº 6.880, de
9 de dezembro de 1980 (dispõe sobre o Estatuto dos Militares), para estabelecer limites
de idade ao ingresso nas Forças Armadas.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado
nº 18, de 2006, aprovado, vai à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2011,
rejeitado, vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica que recebeu o Ofício
nº 1.482, de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, informando a Declaração da Renúncia ao
mandato de Deputado Federal do Senhor Dimas Edu-

ardo Ramalho (PPS/SP), em 13 de agosto de 2012,
publicada no Suplemento ao Diário da Câmara dos
Deputados nº 132, de 14 de agosto de 2012.
O Ofício vai à publicação.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.482/12/SGM/P
Brasília, 20 de agosto de 2012
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor
Dimas Eduardo Ramalho, nome parlamentar Dimas
Ramalho (PPS/SP), em 13 de agosto de 2012, nos
termos dos arts. 238, inciso II, e 239, caput, do RICD,
publicada no Suplemento ao Diário da Câmara dos
Deputados nº 132 de 14 de agosto de 2012, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 215, 216 e
217, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor dos
Avisos nºs 38, 39 e 40, de 2012, e recomendando os
seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 215/2012/CAE
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 10 de julho, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 38 de 2012
(nº 65/2012-BCB), de 28 de junho de 2012, do Banco
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Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do Real referente ao mês de maio de 2012,
as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente foi
encaminhado aos membros da Comissão por meio do
Of. CAE nº 30/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 216/2012/CAE
Brasília, 10 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 10 de julho, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 39 de 2012 (nº
211/GMF), de 27 de junho de 2012, do Ministério da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41
da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório
contendo as características das operações de crédito
analisados no âmbito daquele Ministério no mês de
maio de 2012, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal, e
a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do Of. CAE nº 30/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 217/2012/CAE
Brasília, 10 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 37ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 10 de julho, foi dado co-
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nhecimento à Comissão do Aviso nº 40 de 2012 (nº
783-Seses-TCU-Plenário), de 27 de junho de 2012,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC000.052/2012-4, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 27-6-2012, bem como do Relatório
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O
Acórdão em questão é referente à Resolução do Senado Federal nº 26 de 2011. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do Of.
CAE nº 30/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 159/12-GSGA
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a republicação do PLS
306/2012, que dispõe sobre a criação da gerência nacional de mineração e dá outras providências, visando
incluir a tabela de anexos ao projeto.
Certo de sua atenção pata o assunto, aproveito a
oportunidade para antecipar a Vossa Excelência meus
votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do PTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O ofício que acaba de ser lido será juntado ao
processado do Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2012, que será republicado no Diário do Senado Federal e em avulsos.
É o seguinte o Projeto republicado:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo e
projetos de lei do Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 308, DE 2012
Altera o art. 120 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 fixar a competência da Justiça
do Trabalho para julgar as ações regressivas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 120 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
“Art. 120. ........................................................
§ 1º Compete à Justiça do Trabalho o julgamento da ação regressiva, a que se refere o
caput deste artigo, promovida pela Previdência Social.
§ 2º A pretensão ressarcitória corresponderá
à integralidade da despesa previdenciária,
abrangendo as prestações adimplidas nos
cinco anos que antecedam ao ajuizamento da
ação regressiva, bem como as parcelas vincendas a serem implementadas até a extinção
dos benefícios de prestação continuada (NR)”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Segundo estatísticas internacionais (XVII World
Congress on Safety and Health at Work) o Brasil é o
quarto colocado mundial em número de acidentes do
trabalho fatais e o décimo quinto em números de acidentes gerais.
Informações obtidas perante a Previdência Social informam que no ano de 2009 foram registrados
723.452 acidentes e doenças do trabalho, sendo que os
riscos decorrentes dos fatores ambientais do trabalho
acarretaram cerca de 83 acidentes a cada hora, bem
como uma morte a cada 3,5 horas de jornada diária.
A consequência financeira dos acidentes do trabalho no Brasil também pode ser verificada a partir das
informações contidas no sítio eletrônico da Previdência
Social. Se considerarmos exclusivamente o pagamento, pelo INSS, dos benefícios relacionados a acidentes
e doenças do trabalho, somados ao pagamento das
aposentadorias especiais decorrentes das condições
ambientais do trabalho em 2009, encontraremos um
valor superior a R$ 14,20 bilhões/ano. Se adicionarmos
despesas com o custo operacional do INSS mais as
despesas na área da saúde e afins, verificar-se-á que
o custo Brasil atinge valor superior a R$ 56,80 bilhões.
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Objetivando minimizar essas consequências econômicas e também sociais que derivam dos acidentes
do trabalho, o INSS, representado pela Procuradoria-Geral Federal, vem intensificando o ajuizamento de
ações regressivas contra os empregadores que descumprem as normas de saúde e segurança do trabalho.
Embora a ação regressiva possua previsão normativa desde o ano de 1991 (art. 120 da Lei nº 8.213)
até os dias atuais algumas questões processuais ainda se encontram indefinidas no âmbito jurisprudencial,
como por exemplo a competência para o seu julgamento
e o prazo de prescrição a ser observado nestas ações.
No que tange à competência para o julgamento
das ações indenizatórias por acidentes do trabalho, o
panorama atual evidencia existir dois posicionamentos,
tudo a depender de quem figure no polo ativo da relação
processual. Se a ação for promovida pelo trabalhador
ou então por seus herdeiros a competência será da
Justiça do Trabalho, ao passo que se a ação for promovida pelo INSS a jurisprudência vem inclinando-se
pela competência da Justiça Federal comum.
Registra-se que ambas as ações indenizatórias
(do trabalhador e do INSS) possuem pressuposto fático
único, qual seja a culpa do empregador pelo acidente do trabalho, culpabilidade esta representada pelo
descumprimento das normas de saúde e segurança
do trabalho. Ocorre que muitas vezes o julgamento
destas ações por Tribunais distintos acaba por ensejar decisões contraditórias, circunstância que afronta
o princípio da “Unidade de Convicção” prestigiado pelo
Supremo Tribunal Federal no Conflito de Competência
nº 7.204, precedente jurisprudencial paradigmático
que transferiu da Justiça Estadual para a do Trabalho
a competência para o julgamento das ações indenizatórias por acidentes do trabalho.
Oportuno consignar que com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 tornou-se incontroverso o fato de que compete à Justiça do Trabalho o
julgamento das ações indenizatórias que decorram dos
acidentes do trabalho (art. 114, IV, CF/88), entendimento esse que restou consagrado pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal em sua Súmula nº 736. Com
efeito, sendo a ação regressiva do INSS uma espécie
do gênero ação indenizatória por acidente do trabalho,
não há outra conclusão a ser alcançada senão reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o
seu julgamento.
Já no que se refere à prescrição, considerando
que o Decreto nº 20.910, de 1932 impõe o prazo de
cinco anos para as ações de cobrança em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, com fundamento
no princípio da isonomia, idêntico prazo deve ser observado nas ações de ressarcimento em que a Fazenda
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Pública figure no polo ativo, motivo pelo qual o prazo
prescricional a ser aplicado nas ações regressivas do
INSS deve ser o quinquenal.
Por estas razões, esperamos o apoio de nossos
Pares pela aprovação do presente projeto de lei. – 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 providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Seção VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência
Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 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 controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição
da República Federativa do Brasil.
.......................................................................................
Seção V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)
....................................................................................
IV os mandados de segurança, habeas corpus
e habeas data , quando o ato questionado envolver
matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 45, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92,
93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109,
111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129,
134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A,
e dá outras providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
DECRETO Nº 20.910,
DE 6 DE JANEIRO DE 1932
Regula a Prescrição Quinquenal.
O Chefe do Governo Provisório da República
dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições
contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, decreta.
SÚMULA Nº 736 STF
Compete À Justiça do Trabalho Julgar as Ações
Que Tenham Como Causa de Pedir o Descumprimento
de Normas Trabalhistas Relativa à Segurança, Higiene
e Saúde dos Trabalhadores.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 309, DE 2012
Altera a Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de
2010, para autorizar a pessoa física a realizar doações aos Fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso diretamente em sua Declaração de
Ajuste Anual do imposto de renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2º-A e
4º-A:
“Art. 2º-A A partir do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, a pessoa física poderá optar pela doação aos Fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional
do Idoso de que trata o inciso I do caput do
art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995, diretamente
em sua Declaração de Ajuste Anual.
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§ 1º A doação de que trata o caput deste artigo
poderá ser deduzida até o percentual de 3%
(três por cento) aplicado sobre o imposto de
renda devido apurado na declaração.
§ 2º A dedução de que trata o caput deste
artigo:
I – está sujeita ao limite de 6% (seis por cento) do imposto de renda devido apurado na
declaração, observado o disposto no art. 22
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
II – não se aplica à pessoa física que:
a) utilizar o desconto simplificado;
b) apresentar declaração em formulário; ou
c) entregar a declaração fora do prazo;
III – só se aplica às doações em espécie; e
IV – não exclui ou reduz outros benefícios ou
deduções em vigor.
§ 3º O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira quota
ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 4º O não pagamento da doação no prazo estabelecido no § 3º deste artigo implica a glosa
definitiva desta parcela de dedução, ficando
a pessoa física obrigada ao recolhimento da
diferença de imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual com os acréscimos
legais previstos na legislação.
§ 5º A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual as
doações feitas, no respectivo ano-calendário,
aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso concomitantemente com a opção de que trata o
caput deste artigo, respeitado o limite previsto
no inciso I do § 2º deste artigo.”
“Art. 4º-A Aplicam-se aos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso e aos
incentivos fiscais referidos nesta Lei as disposições dos arts. 260-C a 260-L da Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990.”

devido. Por uma questão de justiça social, a Lei nº
12.213, de 2010, alterou o dispositivo para nele incluir
como hipótese de dedução do imposto de renda as
contribuições realizadas aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.
Recentemente, a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, efetuou várias alterações importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de
1990) no intuito de estimular e facilitar as
doações aos chamados Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente. A principal inovação consiste
em permitir ao contribuinte optar pela doação diretamente na sua Declaração de Ajuste Anual. Entretanto, não houve previsão de tratamento equivalente no
que toca às doações efetuadas aos fundos do idoso.
Esse tratamento diferenciado não se justifica e
cabe ao Parlamento sanar a omissão. Dessa forma,
estamos apresentando esta proposição, que autoriza a
doação aos fundos do idoso diretamente na Declaração
de Ajuste Anual do imposto de renda, além de aplicar
a esses fundos as demais inovações trazidas pela Lei
nº 12.594, de 2012, voltadas para uma melhor administração e fiscalização dos Conselhos e das doações.
A proposição não altera os limites de dedução
do imposto de renda devido previstos na legislação.
Por essa razão, não dá causa a renúncia de receita e dispensa as medidas acautelatórias de caráter
orçamentário-financeiro previstas no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Considerando a relevância da matéria, solicitamos
o apoio desta Casa. – Senador Paulo Paim.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
90 (noventa) dias de sua publicação.

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei.
....................................................................................

Justificação
O inciso I do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, já em sua redação original, autorizava a dedução das contribuições feitas aos fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do
imposto de renda devido apurado pela pessoa física.
A dedução está limitada a seis por cento do imposto

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.213, DE 20 DE JANEIRO DE 2010.
Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza
deduzir do imposto de renda devido pelas
pessoas físicas e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais
e Nacional do Idoso; e altera a Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995.

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO III
Da Declaração de Rendimentos

Seção II
Da Renúncia de Receita

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo
anterior, poderão ser deduzidos:
I – as contribuições feitas aos Fundos controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; (Redação
dada pela Lei nº 12.213, de 2010) (Vigência)
....................................................................................

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa 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 renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 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 incentivo 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 medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1 o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................

LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012
Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta
a execução das medidas socioeducativas
destinadas a adolescente que pratique ato
infracional; e altera as Leis nos 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente); 7.560, de 19 de dezembro de
1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537,
de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro
de 1993, os Decretos-Leis nos 4.048, de 22
de janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro
de 1946, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943.
A Presidenta da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei.
....................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
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 recebeu a Mensagem nº 73, de
2012 (nº 375/2012, na origem), da Senhora Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado
a indicação do Senhor Leonardo Porciúncula Gomes
Pereira para exercer o cargo de Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
É a seguinte a Mensagem:

44202 Terça-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2012

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 28

44203

44204 Terça-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2012

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs S/15 a
21, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados (nºs 618 a 624, de 2012, na Casa de ori-
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gem), encaminhando as Mensagens nºs 268, 270, 274,
275 e 285, de 2012, da Presidência da República, que
comunicam a transferência de controle societário de
concessionárias de radiodifusão sonora.
São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Ofícios nºs S/15 a 21, de 2012, apensados
aos processados dos respectivos Projetos de Decreto
Legislativo, vão à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – ������������������������������������������
A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 80 a 82,
de 2012, vão à Comissão Temporária de Reforma do
Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 374 do Regimento Interno do Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.544,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,
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submetendo à apreciação desta Casa a Medida Provisória nº 569, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da Integração
Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, no valor global de R$688.497.000,00, para os
fins que especifica.
É a seguinte a Medida:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência à Medida Provisória nº 569, de
2012, que acaba de ser lida, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação
da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência
foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 25 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão deliberativa de terça-feira, 28 de agosto – amanhã, portanto.
A Presidência comunica ao Plenário que também
consta da pauta da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, terça-feira, o Projeto de Lei de Conversão
nº 20, de 2012, proveniente da Medida Provisória nº
565, de 2012.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Feita a comunicação, convido o Senador Fernando
Collor, como orador inscrito, para fazer uso da palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta ou Srª Presidente desta sessão,
Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, à medida que a CPMI das práticas criminosas desvendadas
pelas operações Vegas e Monte Carlos evoluem em
suas investigações e oitivas, fica cada vez mais latente a necessidade do comparecimento de S. Exª, o
Sr. Procurador-Geral da República à Comissão, para
explicar todos os fatos, atos e os não atos que estão
vindo à luz e que dizem respeito à sua conduta como
chefe maior do Ministério Público.
São várias as motivações que justificam o depoimento do Sr. Roberto Gurgel Santos. Como já me
manifestei desta tribuna, S. Exª cometeu crime de responsabilidade, improbidade administrativa, prevaricação, mentiu e, mais ainda, chantageou um Senador
da República. No último dia 21, terça-feira passada, a
CPMI ouviu os Procuradores da República Lea Batista
de Oliveira e Daniel de Resende Salgado, responsáveis
respectivamente pelos inquéritos das operações Vegas
e Monte Carlo. Ambos foram incisivos ao afirmarem que
não havia qualquer relação, qualquer liame ou vínculo
entre as duas operações da Polícia Federal, a Vegas
e a Monte Carlo, até porque há um lapso espacial e
temporal entre elas de quase três anos. Questionada
pelo Relator, Deputado Odair Cunha, se as origens das
operações eram distintas e se um responsável por uma
delas sabia da investigação do outro, a Procuradora foi
categórica: “Não, as origens são distintas”.
Aliás, Srª Presidente, esse fato da desvinculação
entre as duas operações já havia cabalmente sido asseverado na CPMI pelos delegados da Polícia Federal
responsáveis pelas duas operações. Eles desaguaram
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na organização criminosa do Sr. Cachoeira por absoluta coincidência. A Monte Carlo, inclusive, foi deflagrada sem que os delegados sequer tivessem notícia da
operação Vegas, até porque a Monte Carlo foi iniciada
pelo Ministério Público de Goiás 32 meses depois. Em
suma, a operação Monte Carlo teve início em novembro de 2010, 14 meses após o Procurador-Geral da
República ter “sobrestado” o inquérito da Vegas para,
segundo ele afirmou por escrito, “aguardar o momento
mais eficaz do ponto de vista de formação de prova e
fornecimento de informações – depoimento dele por
escrito enviado à CPMI”.
Qual então, Srª Presidente, o nexo causal das
duas operações com a suposta e alegada “ação controlada” do Sr. Roberto Gurgel Santos, se nem mesmo entre a Operação Vegas e a Monte Carlo houve
relação de causa e efeito? A verdade, Srª Presidente,
é que o Procurador-Geral quis tirar proveito da Operação Monte Carlo para obscurecer, camuflar e justificar
sua conduta anterior, ou melhor, sua não conduta. O
sobrestamento da Operação Vegas a que ele se refere
foi na verdade uma “ação descontrolada”, ou pior, uma
autêntica “inação” que revela, como ele mesmo atesta
e assina documentalmente – e lamento mais uma vez
ter que repetir –, o seu crime de prevaricação.
O único nexo neste fato foi o vínculo entre a conduta ilícita do Sr. Roberto Gurgel Santos e o dano por
ele causado, qual seja: o de permitir que a organização
criminosa agisse por mais de dois anos livremente por
não ter ele, o Procurador-Geral da República, tomado
qualquer medida em relação à Operação Vegas. Essa
foi uma das consequências de sua conduta. A outra
foi a influência direta de sua inação no resultado das
eleições gerais de 2010, principalmente no Estado de
Goiás, conforme reconheceu em depoimento na CPMI
no dia 12 de junho deste ano, o próprio Governador
Marconi Perillo ao ser questionado exatamente sobre
essa possibilidade. Ele disse: “Sim, se essa operação
tivesse sido desvelada antes das eleições, o resultado
em Goiás das eleições em 2010 teriam sido diferentes”.
Assim sendo, o resultado eleitoral teria sido outro, como
afirmei, e a história estaria sendo contada de forma diferente. E, certamente, não teríamos chegado ao ponto
de desassossego que estamos vivenciando. Portanto,
esses dois fatos são mais do que suficientes para configurar a responsabilidade civil do agente causador do
dano, no caso, o Procurador-Geral da República.
E não adianta, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a alegação de sua esposa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, de que a decisão de
sobrestar o inquérito da operação Vegas foi tomada
juntamente com ela e o Delegado Raul Alexandre
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Marques Souza, responsável pela operação Vegas. É
lamentável ter que afirmar isto da tribuna do Senado,
mas a Subprocuradora-Geral da República Drª Claudia
Sampaio Marques, igualmente ao seu marido, mentiu
quando fez essa afirmação.
O próprio delegado da Polícia Federal a que me
referi, responsável por aquela operação, Dr. Raul Alexandre Marques Sousa, em depoimento na CPMI, no
dia 10 de maio do corrente ano, desmentiu categoricamente a Subprocuradora, e esse desmentido foi
divulgado em nota à imprensa pela Direção-Geral da
Polícia Federal.
Srª. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em seu
depoimento na Comissão, a Procuradora Lea de Oliveira, ao ser interrogada sobre as possíveis condutas
que um membro do Ministério Público deve adotar
perante um inquérito recebido, foi clara e confirmou o
que tenho dito e o que está previsto no Código de Processo Penal (na combinação dos artigos 16, 28 e 42),
assim como na legislação do Ministério Público, a Lei
Complementar n° 75, de 1993. Só há três alternativas:
ou o Procurador arquiva, ou devolve e solicita novas
diligências, ou denuncia ao juiz. Basta um exemplo:
se os fatos apurados na Operação Vegas, como ele
alegou ao Sr. Procurador, não tinham indícios penalmente relevantes − foi isto que ele afirmou, ou seja,
que não havia na Operação Vegas indícios penalmente
relevantes –, por que, então, S. Exª, logo após, pinçou
quatro desses fatos que passaram a ter importância
muito grande e foram utilizados pelo próprio Sr. Procurador no momento do pedido de abertura de representação contra o Senador Demóstenes Torres? E mais:
como justificar o que ele chamou de “sobrestamento
do inquérito no intuito de possibilitar a retomada das
interceptações telefônicas e das investigações”, se ele
mesmo, Procurador-Geral, não pediu nenhuma nova
investigação ou diligência e, pior, se àquela altura nem
sequer existia a Operação Monte Carlo, e a Operação
Vegas aguardava as suas providências, as providências
dele, Sr. Procurador-Geral, que não as tomou.
Vejam, Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
como, aos poucos, tudo vai se encaixando, vai se revelando. Como já denunciei por várias vezes, o fato
de o Procurador-Geral concentrar nas mãos de sua
esposa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques
– sua manus longa −, todos os processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, denota nitidamente suas intenções, seus objetivos, seu modus
operandi. Isso é gravíssimo, Srª Presidente! É uma
anomalia de procedimento verificada na gestão do Sr.
Roberto Gurgel Santos que soa estranho a todos que
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estão acostumados com uma praxe administrativa totalmente diversa daquela por ele adotada.
Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente,
se todos os procuradores, em todas as instâncias do
Ministério Público, passassem a seguir o exemplo da
autoridade maior. Imaginem! Essa conduta, Srª Presidente, constitui improbidade administrativa, a criação
de uma reserva de mercado exclusivo para ele. Não
foi à toa que chantageou o Senador que recentemente
deixou o nosso convívio nesta Casa. Um de seus intuitos foi o de garantir a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, cujo mandato tem exercido
de forma a deslustrar esta imprescindível instituição
da democracia que é o Ministério Público.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de
não distribuir os processos de acordo com a sistemática tradicional de sorteio ou sequencial da Procuradoria-Geral da República, o Sr. Roberto Gurgel Santos
utiliza-se da concentração em sua esposa para, simplesmente, não agir. Ou seja, da improbidade administrativa ele passa, automaticamente, de imediato, a
cometer a prevaricação.
Em resposta a requerimento de informação de
minha autoria, enviado a ele e que ele respondeu,
conclui-se que, em dois anos, de 2009 a 2011, em relação ao seu antecessor, triplicou o número de inquéritos em seu gabinete, gabinete do Procurador-Geral
– esse número de processos que estavam no gabinete
do Procurador-Geral era de 23, quando ele assumiu, e,
em 2011, passou para 64 –, o que significa mais autoridades (Senadores, Deputados, Ministros de Estado e
Ministros de tribunais superiores) – com a “espada de
Gurgel” pendendo sobre suas cabeças. Isso revela um
método claro de trabalho: nem denuncia, nem arquiva,
privando autoridades do devido processo legal que
lhes seria assegurado pelo Supremo Tribunal Federal.
Em resumo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que resulta de todos esses episódios, repito, é
que o Procurador-Geral da República Federativa do
Brasil cometeu:
(1) crime de prevaricação, conforme o art. 319
do Código Penal;
(2) cometeu ato de improbidade administrativa,
conforme o art. 11, inciso II, da Lei n° 8.429, de 1992;
(3) cometeu ilícito administrativo, de acordo com
a Lei Complementar n° 75, de 1993, em seu art. 240,
inciso V, alínea b, bem como o Art. 37, §4°, da Constituição Federal;
(4) infrações – ele cometeu, o Sr. Procurador-Geral – quanto ao controle do ato administrativo e quanto
à inércia ou excesso de prazo, conforme preconizam,
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respectivamente, os arts. 107 e 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público;
(5) cometeu crime de responsabilidade, de acordo
com o art. 40, incisos II, III e IV, da Lei n° 1.079/50 (a
ressurrecta), e ainda o Art. 52, inciso II, da Constituição Federal; e, por fim,
(6) cometeu chantagem – chantagem – ou, como
prevê o Código Penal, constrangimento, ameaça e extorsão, crimes previstos nos seus arts. 146, 147 e 158.
Ou seja, são tipificações de crimes, ilícitos e delitos que
abrangem as esferas penal, civil, administrativa e também a político-administrativa. E notem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores: todos esses crimes, ilícitos
e que tais foram cometidos pelo Procurador-Geral da
República, dirigente máximo da instituição criada para
defender a sociedade brasileira. E ele, agindo desabridamente contra os interesses maiores desta própria
sociedade, que tanta confiança deposita no Ministério
Público, nos dá este triste exemplo.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a respeito
do requerimento de informação a que me referi, gostaria de esclarecer alguns fatos que foram deturpados na
reunião da CPMI do últmo dia 21 de agosto. Assim como
requeri informações ao Procurador-Geral, também o
fiz em relação aos Procuradores Daniel de Resende
Salgado, Lea Batista de Oliveira e Alexandre Camanho
de Assis. Baseei-me na Lei de Acesso à Informação,
que permite a todo cidadão requerer das autoridades
e dos órgãos públicos quaisquer dados e informações
de seu interesse. Assim procedi na condição de cidadão brasileiro, com respaldo no art. 7º, incisos II e V,
e nos arts. 10 e 11, todos da Lei nº 12.527, aprovada
por este Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta da República em novembro de 2011.
Não foi, portanto, um ofício à revelia da CPMI,
como alegaram alguns doutos parlamentares, muito
versados no Direito, mas que não conhecem a Lei de
Acesso à Informação que eles próprios votaram.
Da mesma forma, a minha intenção não era e
nem é a de investigar, sem qualquer razão, os compromissos pessoais dos procuradores. Apenas solicitei
dados da agenda institucional deles em determinado
período, de modo a confirmar ou não informações nada
republicanas acerca de suas condutas e que a mim
chegaram. Tanto foi assim que a própria Procuradora
Lea Batista de Oliveira, em seu depoimento na Comissão, fez questão de tentar esclarecer publicamente
seus compromissos e encontros havidos em locais e
períodos por mim solicitados.
Ou seja, o requerimento poderia servir, inclusive,
de instrumento de defesa para ela própria e não de um
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ato de ofício absurdo de minha parte ou de inversão de
valores nas investigações, como quiseram fazer crer
alguns parcos membros da CPMI.
Continuo no aguardo, obedecido o prazo que a lei
determina de suas respostas aos meus requerimentos,
assim como em relação aos do Procurador Alexandre
Camanho de Assis, ao qual também solicitei informações no mesmo sentido. Desnecessário dizer que há
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento
dos prazos estabelecidos para o oferecimento de respostas às indagações formuladas.
Quanto a esta questão, Srª Presidente, devo
esclarecer que a iniciativa dos requerimentos assim
como a vinda dos procuradores à CPMI deveram-se
também à denúncia que recebi de que ambos os procuradores que prestaram agora depoimento, levados
pelo Procurador Alexandre Camanho de Assis, que é
uma espécie de factótum do Sr. Roberto Gurgel, encontraram-se no dia 02 de março de 2012, uma sexta-feira, após o meio-dia, nas proximidades da sede da
revista Veja, em Brasília, com os jornalistas Rodrigo
Rangel e Gustavo Ribeiro, da mesma publicação, para
as quais teriam sido entregues por eles, Procuradores,
documentos referentes aos autos dos inquéritos das
operações Vegas e Monte Carlo que corriam, vale salientar, em segredo de justiça, o que não foi obedecido.
A pergunta que se faz é: qual o objetivo do Sr. Roberto Gurgel Santos ao articular o vazamento de informações à imprensa? Qual o seu objetivo? A quem ele queria
atingir e por que o destino foi exatamente a revista Veja?
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Obrigado, Srª Presidente.
A propósito desse encontro com jornalistas, ao
serem interrogados na CPMI sobre o fato, os Procuradores Daniel Salgado e Léa de Oliveira negacearam, mas, em momento oportuno, poderemos ter uma
acareação na CPMI entre eles e alguns protagonistas,
como motoristas, recepcionistas, funcionários em geral
e jornalistas, além do próprio Procurador Alexandre
Camanho, cujo depoimento à CPMI também já solicitei
por meio de requerimento de convocação, até porque,
Srª Presidente, ficou uma lacuna.
Eu pediria a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores. Ficou uma lacuna entre as versões da denúncia
que eu recebi e a explicação dada pela Drª Léa de Oliveira na Comissão. Ela admite que esteve, no dia 2 de
março deste ano, na Procuradoria-Geral da República
por duas vezes, sem, no entanto, dizer o que foi fazer
e com quem esteve; e que, depois, retornou a Goiânia.
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Nas suas palavras, referindo-se a mim e à pergunta que lhe formulei:
Nesse dia que o senhor fala, da reunião no
dia dois (...), eu estive acompanhada do motorista oficial nos seguintes locais: na parte da
manhã, estive na Procuradoria-Geral da República; depois, estive no Conselho Nacional de
Justiça novamente [e aí explica bastante, com
bastante detalhe o que foi fazer no Conselho
Nacional de Justiça]; depois, retornei à PGR
[a Procuradoria-Geral]; e, depois de voltar à
Procuradoria-Geral, retornei a Goiânia.
Faltou ela dizer com quem esteve e com qual
objetivo, como, aliás, ela bem detalhou em relação
ao encontro do dia 27 de fevereiro com a Dra Eliana
Calmon, Corregedora Nacional da Justiça, de acordo
com a solicitação que fiz também no requerimento
que lhe enviei.
A informação que tenho, no entanto – e que aqui
já me referi –, é que, de fato, ela esteve com o Dr. Daniel Salgado na Procuradoria-Geral da República, onde
se encontraram com o Procurador Alexandre Camanho de Assis, o factótum do Procurador-Geral; e de lá,
por telefone, a mando do Sr. Roberto Gurgel Santos,
combinaram um encontro com jornalistas da Veja, por
volta do meio-dia, oportunidade em que teriam, repito,
com autorização do Procurador-Geral da República,
vazado os documentos das operações Vegas e Monte
Carlo aos Srs. Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro. Logo
após, voltaram à Procuradoria-Geral da República para
prestar contas ao seu titular de que a missão que lhes
foi confiada fora cumprida momentos antes.
Mais uma vez, pergunto: qual era a intenção do
Sr. Roberto Gurgel Santos ao fazer isso? A quem ele
queria atingir e por quê?
Aqui, Srª Presidente, eu peço que junte ao meu
pronunciamento as notas taquigráficas, que repassarei
à Mesa, com a íntegra do depoimento da Procuradora
Léa de Oliveira, bem como a resposta dada pelo Procurador-Geral às indagações feitas pela CPMI. Sugiro,
inclusive, com a licença de V. Exªs, a quem interessar
que faça o cotejo minucioso desses dois documentos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por esse
conjunto da obra e de condutas totalmente inapropriadas do Procurador-Geral, é que protocolei, nas
devidas instâncias, seis representações contra ele e
sua manus longa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio
Marques. Todas elas evoluem em suas tramitações,
ou seja, muito em breve, teremos sérias decisões do
Conselho Nacional do Ministério Público acerca dos
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atos e não atos e da conduta e postura tanto do Sr. Roberto Gurgel Santos como da Subprocuradora Cláudia
Sampaio Marques.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro aspecto do documento dos dois Procuradores na CPMI
merece especial atenção. Tanto o Dr. Daniel Salgado
como a Drª Léa de Oliveira foram claros ao dizer – e
aqui se eleva a importância dos trabalhos de investigação da Comissão – que as duas operações da Polícia Federal, a Vegas e a Monte Carlo, tinham como
foco tão somente as atividades de exploração de jogos
ilegais por parte da organização do Sr. Carlos Cachoeira. Ambos foram incisivos em afirmar que os casos
fortuitos que apareceram durante as operações da
Polícia Federal e do Ministério Público mereciam – e
ainda merecem – aprofundamento de investigação, já
que as duas instituições não dispunham, àquela época,
de estrutura logística e de pessoal suficiente para irem
além do que se propuseram naquelas duas operações.
A respeito desses casos fortuitos, os Procuradores
esclareceram que se referem a fatos, interceptações e
descobertas fora do contexto principal das investigações e que revelavam outras atividades e ligações da
organização criminosa em três searas distintas: uma
relacionada a possíveis crimes de lavagem de dinheiro
e fraudes em licitações públicas; a outra com autoridades públicas e atores políticos, ou seja, aqueles com
prerrogativa de foro; e, por fim, uma terceira vertente
relativa ao modus operandi do esquema criminoso ao
se utilizar e promover trocas de favores com jornalistas
e alguns meios de comunicação. Como eles mesmos
disseram, são braços da organização cujos indícios
e produtos das investigações ainda constituem o que
eles consideram “material bruto”, merecendo uma lapidação nas provas e uma maturação nas análises. E
este papel de aprofundamento e coleta de novos dados
cabe, agora, à CPMI. Esta é tarefa indispensável para
que possamos concluir a contento nossos trabalhos.
Em resumo, Srª Presidente, o testemunho dos dois
Procuradores jogou luzes na amplitude do campo de
atuação que se abre para a CPMI. Não é mais possível se ater somente a algumas ramificações do grupo
contraventor e não considerar a completa extensão da
rede criminosa e todos os seus personagens envolvidos. Aliás, desde o início dos trabalhos da CPMI tenho
alertado para a necessidade de abrirmos o leque das
investigações de forma a alcançar outros tentácuíos da
organização criminosa. Aos poucos, os fatos vão revelando minha razão. Mas não podemos apurar de forma
seletiva, muito menos admitir que existam pessoas e
instituições inalcançáveis ou imunes a investigações.

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Isso não existe numa democracia! Isso não é o que
determina a nossa Carta Magna! E também isso não
significa inverter a ordem das coisas, Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, nem “investigar os investigadores”. Não é isso. Trata-se tão somente de ir além, de
mapear e desvendar toda a rede do esquema criminoso. Mas, para tanto, é preciso, sim, investigar todos os
segmentos nos quais há indícios de envolvimento, de
cooperação e de cooptação por parte da organização,
sejam eles autoridades ou instituições públicas; sejam
eles jornalistas ou meios de comunicação.
Peço a atenção de V. Exªs.
Os próprios Procuradores Lea Batista de Oliveira e Daniel de Resende Salgado confirmaram, na
CPMI, no depoimento que prestaram no último dia 21
do mês de agosto, a relação entre jornalistas e a organização criminosa. Ao ser questionada sobre esse
tema, a Procuradora Lea de Oliveira respondeu – e
novamente abro aspas:
Alguns diálogos indicam a relação do chefe da
organização com alguns jornalistas. Entretanto, como esses diálogos tratavam de assuntos
políticos, que não foram o foco da investigação,
eles não foram aprofundados.
Fecho aspas, para abri-las mais adiante: “Mas
alguns diálogos [continua a Procuradora] indicam conversas [com jornalistas], por ser uma relação de fonte”.
E mais adiante: “É um material bruto que não foi
investigado” – palavras da Procuradora Lea Batista
de Oliveira.
Mas acrescento eu: dos vários diálogos captados entre jornalistas e integrantes e membros da
organização criminosa, que tal um deles, entre inúmeros outros, que pela sua contundência sintetiza de
forma cabal o que sempre venho alegando? Trata-se
de uma conversa, no dia 27 de julho de 2011, em que
Policarpo Júnior – também conhecido na organização
criminosa como Caneta, como Poli, como Júnior, ou
simplesmente como Policarpo – pede a Carlos Cachoeira uma interceptação telefônica – vejam que coisa
aterradora – de um parlamentar, naturalmente, claro,
sem autorização judicial. E eu reproduzo aqui o diálogo, pois ele fala por si só.
Arquivo: Inquérito 1188.
Interlocutores: Cachoeira e Policarpo.
E, aí, se segue a conversa em que “PJ” é o jornalista Policarpo Júnior:
PJ: Opa.
Carlos Cachoeira: Eaí?
(...)
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PJ: É o seguinte, não, eu queria te pedir uma
dica, você pode falar?
Carlos Cachoeira: Pode falar.
PJ: Como é que eu levanto umas ligações aí
do Jovair Arantes, Deputado?
Carlos Cachoeira: Vamos ver, uai. Pra quando? Que dia?
PJ: De imediato, com a turma da Conab.
Carlos Cachoeira: O neguinho, o neguinho.
PJ: Hã?
Carlos Cachoeira: Deixa eu ver com ele, o neguinho, vou falar para ele te procurar aí.
Segundo a Polícia, Srªs e Srs. Senadores, Srª
Presidente, “neguinho” é o apelido do Delegado da
Polícia Federal em Goiás, Deuselino Valadares dos
Santos, também um dos integrantes da organização
e um dos arapongas da organização.
E continua o Policarpo Júnior, respondendo ao
Sr. Carlos Cachoeira:
PJ: Ele sabe, ele conhece?
Carlos Cachoeira: Sabe, tá?
PJ: Ele conhece o cara?
Carlos Cachoeira: Ele sabe, eu falo, pode deixar.
PJ: Tá bom.
Carlos Cachoeira: Tá, tchau.
E aqui é de se perguntar: isso pode ser considerado a normalidade de uma relação de fonte, ou não
fica notório o acumpliciamento das partes? Esta sim,
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é a tal “ética
jornalística” e a reflexão permanente da revista Veja,
que ela cinicamente divulga nas suas próprias páginas
como um seu epíteto: “Ética jornalística e a reflexão
permanente são compromissos de Veja”. Dessa forma?
Srª Presidente, ao ser indagada sobre uma referência envolvendo troca de favores feita por ela mesma, inclusive se poderia ser em relação a órgãos de
imprensa, a Procuradora Léa de Oliveira respondeu
de forma direta: “Em qualquer seara”. Inclusive a jornalística, portanto.
Vou repetir. Respondendo a essa pergunta, ou
seja, se a referência envolvendo troca de favores feita
por ela mesma, inclusive se poderia ser em relação
a órgãos de imprensa, ela responde de forma direta:
“Em qualquer seara”. E eu digo: quando ela fala “em
qualquer seara”, implicitamente ela diz sim em relação
a órgãos de imprensa também.
E, para confirmar o fato, o Procurador Daniel
Salgado, neste momento, no momento da oitiva deles,
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pediu espontaneamente a palavra e completou: “Na
realidade, houve cooptação realmente por parte de
algumas pessoas que tinham possibilidade de passar
informações à população de massa”.
Continua ele: “Temos um evento específico em
que a Força Nacional teria ido fazer um trabalho de
enfrentamento à parte da jogatina no Entorno, e um
dos membros da organização criminosa chegou a pagar a um jornalista”.
E aí ele continua o seu depoimento.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos
brasileiros, antes mesmo dessas indagações, durante
sua exposição inicial, a Procuradora Léa de Oliveira
já havia revelado com precisão as características da
organização criminosa.
Disse ela:
O certo é que a operação Monte Carlo desvelou
uma máfia, uma sociedade bem estruturada,
mais lucrativa do que uma grande empresa;
um grupo proflssionalizado, estável, permanente, habitual, montado para o cometimento
de crimes de natureza grave. A sua existência
por mais de uma década foi suficiente para
montar e organizar uma estrutura estável e
entranhada no seio do Estado, inclusive com
a participação [vejam só], distribuição centralizada dos meios de comunicação para o desenvolvimento das atividades, com o objetivo
de inviabilizar a interferência das agências
sérias de persecução penal.(...)
E mais adiante ela conclui: “É uma organização
criminosa armada, altamente sofisticada, complexa e
ousada.”
Aqui, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora Ana Amélia, que agora deixa
a Presidência, cabe um comentário.
Como atestaram os dois Procuradores, essa organização criminosa que “atua armada” – palavras da
Procuradora – “é altamente sofisticada, complexa e ousada” vem atuando à margem da lei há mais de uma
década, e, vejam, coincidentemente, o mesmo período
de convivência e troca de favores entre o jornalista da
Veja, Policarpo Júnior, e o Sr. Carlos Cachoeira, com
o claro conhecimento do editor e presidente do Con-
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selho Editorial da Editora Abril, Roberto Civita. Veja a
gravidade disso, Sr. Presidente!
Será que por esses dez anos, por todo esse
tempo de convívio, o Sr. Policarpo Júnior, a sua entourage, e o Sr. Roberto Civita não perceberam, com a
perspicácia que possuem e vêm demonstrando, será
que não conseguiram detectar a dimensão dos atos e
a extensão dessa rede criminosa? Claro que eles sabiam da existência dessa organização criminosa. Por
que, então, se calaram durante mais de uma década?
Porque, Srªs e Srs. Senadores, convinha-lhes comercial e politicamente. E por que não denunciaram o esquema? Porque, como visto, deste esquema tiravam
proveito. Afinal, qual o limite aceitável de se manter o
sigilo da fonte, permitir e participar da execução de tantos crimes? Ora, porque desses crimes participavam,
como aqui estamos vendo, como sócios efetivos dessa
organização criminosa. Não podemos esquecer que
aqueles que aderem ao intento criminoso de outrem
tornam-se coautores do crime, ou seja, são criminosos
os Srs. Roberto Civita, Policarpo Júnior e os jornalistas
que lhes assistiam.
Por tudo isso, tenho certeza: quando o Sr. Roberto Gurgel Santos, sua esposa, Cláudia Sampaio
Marques, o Sr. Alexandre Camanho, o Sr. Roberto
Civita, o Sr. Policarpo Júnior, além dos demais servidores da Revista Veja, como o borrador Lauro Jardim
e os rabiscadores Hugo Marques, Rodrigo Rangel e
Gustavo Ribeiro, quando todos eles vierem depor na
CPMI e tiverem seus sigilos telefônicos e de mensagens quebrados, teremos, então, provas mais do que
suficientes para, quem sabe até, criarmos novas CPIs:
a CPI do Gurgel e a CPI da Veja.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a V. Exª,
Senador Paulo Paim, e a S. Exª a Senadora Ana Amélia,
pelo tempo excedente que me foi dispensado.
Muito obrigado a V. Exªs.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FERNANDO COLLOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR FERNANDO COLLOR
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a medida que a CPMI das práticas
criminosas desvendadas pelas Operações Vegas e
Monte Cario evolui em suas investigações e oitivas,
fica cada vez mais latente a necessidade do comparecimento do Procurador-Geral da República à comissão,
para explicar todos os fatos, os atos e os não-atos que
estão vindo à luz e que dizem respeito à sua conduta
como chefe maior do Ministério Público. São várias as
motivações que justificam o depoimento do Sr. Roberto
Gurgel Santos. Como já me manifestei desta tribuna,
Sua Excelência cometeu improbidade administrativa,
prevaricou, mentiu e, mais ainda, chantageou um senador da República.
No último dia 21, 3ª feira passada, a CPMI ouviu
os procuradores da República Léa Batista de Oliveira e
Daniel de Resende Salgado, responsáveis, respectivamente, pelos inquéritos das Operações Vegas e Monte
Cario. Ambos foram incisivos ao afirmarem que não havia qualquer relação, qualquer liame ou vínculo entre as
duas operações da Polícia Federal, a Vegas e a Monte
Cario, até porque há um lapso espacial e temporal entre
elas de quase três anos. Como disse a procuradora Léa
de Oliveira, “a Operação Vegas estava focada na prática
de contrabando e corrupção no Município de Anápolis e
a Operação Monte Cario (...) na Comarca de Valparaíso. Questionada pelo relator, Dep. Odair Cunha, se as
origens das operações eram distintas e se um responsável sabia da investigação do outro, a procuradora foi
categórica: “Não, as origens são distintas.”
Aliás, Sr. Presidente, esse fato da desvinculação
entre as duas operações já havia sido cabalmente asseverado na CPMI pelos delegados da Polícia Federal
responsáveis pelas duas operações. Elas desaguaram
na organização criminosa do Sr. Carlos Cachoeira por
absoluta coincidência. A Monte Cario, inclusive, foi deflagrada sem que os delegados sequer tivessem notícia da Operação Vegas, até porque a Monte Cario foi
iniciada pelo Ministério Público de Goiás, 32 meses
depois. Foi ele, o Ministério Público de Goiás que, verificando o envolvimento de um policial rodoviário federal, enviou o que havia sido apurado para a Polícia
Federal, e esta deu continuidade à investigação. Em
suma, a Operação Monte Cario teve início em novembro de 2010, 14 meses após o Procurador-Geral da
República ter “sobrestado” o inquérito da Vegas para,
segundo ele afirmou por escrito, “aguardar o momento
mais eficaz do ponto de vista de formação de prova e
fornecimento de informações.’’
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Notas:
1. a Operação Vegas teve início em MARÇO/2008;
2. o PGR recebeu o Inquérito 42/2008, ref. a Vegas, em 15/09/09, 14 meses antes do início da
Monte Carlo;
3. a Operação Monte Carlo teve início em NOVEMBRO/2010, 2 anos e 8 meses depois da
Vegas.
Qual então, Sr. Presidente, o nexo causal das
duas operações com a suposta e alegada “ação controlada” do Sr. Roberto Gurgel Santos, se nem mesmo entre a Operação Vegas e a Monte Cario houve
relação de causa e efeito. A verdade, Sr. Presidente,
é que o Procurador-Geral quis tirar proveito da Operação Monte Cario para obscurecer, camuflar e justificar
sua conduta anterior, ou melhor, sua não-conduta. O
sobrestamento da Operação Vegas a que ele se refere
foi na verdade uma “ação descontrolada”, ou pior, uma
autêntica “inação” que revela, como ele mesmo atesta
e assina documentalmente – e lamento mais uma vez
ter que repetir –, o seu crime de prevaricação.
O único nexo neste fato foi o vínculo entre a conduta ilícita do Sr. Roberto Gurgel Santos e o dano por
ele causado, qual seja: o de permitir que a organização
criminosa agisse por mais de dois anos livremente por
não ter ele, o Procurador-Geral da República, tomado
qualquer providência quanto à Operação Vegas. Esta
foi uma das consequências de sua conduta. A outra foi
a influência direta de sua inação no resultado das eleições gerais de 2010, principalmente no estado de Goiás,
conforme reconheceu, em depoimento na CPMI no dia
12 de junho deste ano, o próprio Governador Marconi
Perillo ao ser questionado exatamente sobre essa possibilidade. E assim sendo, o resultado eleitoral teria sido
outro, a história estaria sendo contada de forma diferente
e, certamente, não teríamos chegado ao ponto de desassossego que estamos vivenciando. Portanto, esses
dois fatos são mais do que suficientes para configurar
a responsabilidade civil do agente causador do dano,
no caso, o Procurador-Geral da República.
E não adianta, Sr. Presidente, a alegação de sua
esposa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques,
de que a decisão de sobrestar o inquérito da Operação
Vegas foi tomada juntamente com o delegado Raul
Alexandre Marques de Souza. Ela, igualmente ao seu
marido, mentiu. O próprio delegado da Polícia Federal
a que me referi, responsável por aquela operação, Dr.
Raul Alexandre Marques Sousa, em depoimento na
CPMI, desmentiu categoricamente a subprocuradora.
Segundo ele, houve um encontro entre eles em outubro de 2009, um mês após o recebimento do inquérito pelo Procurador-Geral. Esse encontro foi solicitado
pelo delegado exatamente para saber por que ainda
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não havia sido tomada nenhuma medida quanto às
investigações; ou seja: por que não se arquivou; ou
por que não se solicitou novas diligências, ou, ainda,
por que não se procedeu à denúncia? E o que disse a
Dra. Cláudia Sampaio Marques após esse desmentido cabal do Dr. Raul Alexandre? Simplesmente nada.
Calou-se. Fechou-se em copas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em seu
depoimento na comissão, a procuradora Léa de Oliveira, ao ser interrogada sobre as possíveis condutas
que um membro do Ministério Público deve adotar perante um inquérito recebido, ela foi clara e confirmou
o que tenho dito e o que está previsto no Código de
Processo Penal (na combinação dos artigos 16, 28 e
42), assim como na legislação do Ministério Público,
a Lei Complementar n° 75, .de 1993. Só há três alternativas: ou ele arquiva, ou ele devolve e solicita novas
diligências, ou denuncia ao juiz. Basta um exemplo: se
os fatos apurados na Operação Vegas – como ele alegou – não tinham indícios penalmente relevantes, por
que, então, 4 desses fatos passaram a ter importância
e foram utilizados no momento do pedido de abertura de representação contra o Senador Demóstenes
Torres? E mais: como justificar o que ele chamou de
“sobrestamento do inquérito no intuito de possibilitar a
retomada das interceptações telefônicas e das investigações”, se ele mesmo não pediu nenhuma nova investigação ou diligência e, pior, se àquela altura, nem
sequer existia a Operação Monte Cario e a Operação
Vegas aguardava suas providências?
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como aos poucos tudo vai se encaixando, vai se revelando. Como já denunciei por várias vezes, o fato
de o Procurador-Geral concentrar nas mãos de sua
esposa, a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques
– sua manus longa –, todos os processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, denota nitidamente suas intenções, seus objetivos, seu modus
operandi. Isso é gravíssimo, Sr. Presidente! É uma
anomalia de procedimento verificada na gestão do Sr.
Roberto Gurgel Santos que soa estranho a todos que
estão acostumados com uma praxe administrativa totalmente diversa daquela por ele adotada. Imaginem
se todos os procuradores, em todas as instâncias do
Ministério Público, passassem a seguir o1 exemplo
da autoridade maior? Essa conduta, Sr. Presidente,
constitui improbidade administrativa, a criação de uma
reserva de mercado exclusivo para ele. Não foi a toa
que chantageou o senador que recentemente deixou
o nosso convívio nesta Casa. Um de seus intuitos foi
o de garantir a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, mas cujo mandato tem exercido
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de forma a deslustrar esta imprescindível instituição
da democracia que é o Ministério Público.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de não
distribuir os processos de acordo com a sistemática tradicional de sorteio ou sequencial da Procuradoria-Geral
da República, o Sr. Roberto Gurgel Santos utiliza-se da
concentração em sua esposa para, simplesmente, não
agir. Ou seja, da improbidade administrativa ele passa,
de imediato, a cometer a prevaricação. Em resposta a
requerimento de informação de minha autoria, conclui-se que em dois anos, de 2009 a 2011, em relação ao
antecessor, triplicou o número de inquéritos em seu
gabinete – de 23 para 64 –, o que significa mais autoridades – senadores, deputados, ministros de Estado
e ministros de tribunais superiores - com a “espada de
Gurgel” sobre suas cabeças. Isso revela um método
claro de trabalho: nem denuncia, nem arquiva, privando
autoridades do devido processo legal que lhes seria
assegurado pelo Supremo Tribunal Federal.
Em resumo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o que resulta de todos esses episódios, repito,
é que o Procurador-Geral da República Federativa do
Brasil cometeu: (1) crime de prevaricação, conforme
o art. 319 do Código Penal; (2) ato de improbidade
administrativa, conforme o art. 11, inciso 2, da Lei n°
8.429/92; (3) ilícito administrativo, de acordo com a
Lei Complementar n° 75/93, em seu art. 240, inciso
5, alínea ‘b’, bem como o art. 37, §4°, da Constituição
Federal; (4) infrações quanto ao controle do ato administrativo e quanto à inércia ou excesso de prazo,
conforme preconizam, respectivamente, os arts. 107
e 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional do
Ministério Público; (5) crime de responsabilidade, de
acordo com o art. 40, incisos 2, 3 e 4, da Lei n° 1.079/50
(a ressurrecta), e ainda o art. 52, inciso 2, da Constituição Federal; e, por fim, (6) chantagem ou, como prevê
o Código Penal, constrangimento, ameaça e extorsão,
crimes previstos nos seus arts. 146, 147 e 158. Ou seja,
são tipificações de crimes, ilícitos e delitos que abrangem as esferas penal, civil, administrativa e também a
político-administrativa. E notem, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores: todos esses crimes, ilícitos e que tais
foram cometidos pelo Procurador-Geral da República,
dirigente máximo da instituição criada para defender
a sociedade. E ele agindo desabridamente contra os
interesses maiores desta própria sociedade, que tanta
confiança deposita no Ministério Público.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a respeito
do requerimento de informação a que me referi, gostaria de esclarecer alguns fatos que foram deturpados na
reunião da CPMI do dia 21. Assim como requeri informações ao Procurador-Geral, também o fiz em relação
aos procuradores Daniel Rezende Salgado, Léa Batista
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de Oliveira e Alexandre Camanho de Assis. Baseei-me
na Lei de Acesso a Informações, que permite a todo cidadão requerer das autoridades e dos órgãos públicos
quaisquer dados e informações de seu interesse. Assim
procedi na condição de cidadão brasileiro, com respaldo
no artigo 7º, incisos 2 e 5, e nos artigos 10 e 11, todos da
Lei n° 12.527, aprovada por este Congresso Nacional e
sancionada pela Presidenta da República em novembro
de 2011. Não foi, portanto, um ofício à revelia da CPMI,
como alegaram alguns doutos parlamentares versados
em Direito, mas que não conhecem a Lei de Acesso à
Informação por eles mesmos aprovada.
Da mesma forma, minha intenção não era a de
investigar sem qualquer razão os compromissos pessoais dos procuradores. Apenas solicitei dados da
agenda institucional deles em determinado período de
modo a confirmar, ou não, informações nada republicanas acerca de suas condutas e que a mim chegaram. E tanto foi assim, que a própria procuradora Léa
Batista de Oliveira, em seu depoimento na comissão,
fez questão de tentar esclarecer publicamente seus
compromissos e encontros havidos nos locais e períodos por mim solicitados. Ou seja, o requerimento
poderia,servir inclusive de instrumento de defesa para
eles mesmos, e não de um ato de ofício absurdo de minha parte, ou de inversão de valores nas investigações,
como quiseram fazer crer alguns parcos membros da
CPML Continuo no aguardo, obedecido o prazo que
a lei determina, de suas respostas aos meus requerimentos, assim como em relação aos do procurador
Alexandre Camanho de Assis, ao qual também solicitei
informações no mesmo sentido. Desnecessário dizer
que há penalidades previstas em lei pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para o oferecimento
de respostas às indagações formuladas.
Quanto a essa questão, Sr. Presidente, devo
esclarecer que a iniciativa dos requerimentos, assim
como a vinda dos procuradores à CPMI, deveram-se
também à denúncia que recebi de que ambos, levados
pelo também procurador Alexandre Camanho de Assis – uma espécie de fac totum do Sr. Roberto Gurgel
Santos – encontraram-se no dia 2 de março de 2012,
após o meio-dia, nas proximidades da sede da revista
Veja em Brasília, com os jornalistas Rodrigo Rangel e
Gustavo Ribeiro, para os quais teriam sido entregues
documentos referentes aos autos dos inquéritos das
Operação Vegas e Monte Cario, que comam - vale
salientar - em segredo de justiça, o que não foi obedecido! A pergunta que se faz é: qual o objetivo do Sr.
Roberto Gurgel Santos ao articular esse vazamento
de informações à imprensa? A quem ele queria atingir? E por que o destino foi exatamente a revista Veja?
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A propósito desse encontro com jornalistas, ao serem interrogados na CPMI sobre o fato, os procuradores
Daniel Salgado e Léa de Oliveira negociaram. Mas, em
momento oportuno, poderemos ter uma acareação na
CPMI entre eles e alguns protagonistas, como motoristas, recepcionistas – funcionários de um modo geral –
e jornalistas, além do procurador Alexandre Camanho,
cujo depoimento à CPMI também já solicitei por meio
de requerimento de convocação. Até porque, Sr. Presidente, ficou uma lacuna entre as versões da denúncia
que recebi e a explicação dada pela Dra. Léa de Oliveira
na comissão. Ela admite que esteve no dia 2 de março deste ano na Procuradoria-Geral da República por
duas vezes – sem no entanto dizer o que foi fazer e com
quem esteve – e que depois retornou a Goiânia. Nas
suas palavras: “Nesse dia que o senhor fala (se referindo
a mim) da reunião, no dia 2 (...) eu estive acompanhada do motorista oficial, nos seguintes locais. Na parte
da manhã, estive na PGR; depois, estive no Conselho
Nacional de Justiça novamente.(...) E, depois, retornei
à PGR e, depois, voltei para Goiânia.” Faltou dizer com
quem esteve e qual o objetivo, como aliás ela bem detalhou em relação ao encontro, no dia 27/02, com a
Dra. Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça.
A informação que tenho – como já me referi – é
que de fato ela esteve, juntamente com o Dr. Daniel
Salgado, na Procuradoria-Geral da República, onde
se encontraram com o procurador Alexandre Camanho de Assis, o fac totum do Procurador-Geral. De lá,
por telefone e a mando do Sr. Roberto Gurgel Santos,
combinaram o encontro com os jornalistas da Veja, por
volta do meio-dia, oportunidade em que teriam – repito
–, com a autorização do Procurador-Geral da República, vazado os documentos das Operações Vegas
e Monte Cario aos Srs. Rodrigo Rangel e’ Gustavo
Ribeiro. Logo após, voltaram à Procuradoria-Geral da
República para prestar contas ao seu titular de que a
missão fora cumprida. Mais uma vez pergunto: qual era
a intenção do Sr. Roberto Gurgel Santos? A quem ele
queria atingir...? E por quê... ?
E aqui, Sr. Presidente, peço que junte ao meu
pronunciamento as notas taquigráficas que repassarei
à Mesa com a íntegra do depoimento da procuradora
Léa de Oliveira, bem como a resposta dada pelo Procurador-Geral às indagações da CPML Sugiro, inclusive, a quem interessar, que se faça o cotejo minucioso
desses dois documentos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por este
conjunto da obra e de conduta totalmente inapropriadas do Procurador-Geral, é que protocolei, nas devidas
instâncias, seis representações contra ele e sua manus
longa, a Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques.
Todas elas evoluem em suas tramitações, sendo que
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a de n° 650/2012-05, referente a Ilícito Administrativo
junto à Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério
Público, foi aceita em grau de recurso contra decisão
monocrática e designado relator o conselheiro Fabiano
Augusto Silveira para deliberação já em plenário. Em
outras duas – as de n° 600/2012-53 e 600/2012-10,
referentes a Procedimento de Controle do Ato Administrativo e a Representação por Inércia ou por Excesso
de Prazo –, ambas junto ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o relator Dr. Almino Afonso,
após receber a manifestação do Procurador-Geral, já
despachou nos dois processos oficiando exatamente os procuradores Daniel Salgado e Léa de Oliveira
para serem ouvidos pessoalmente pelo Conselho em
dia e hora a serem marcados. Ou seja, muito em breve teremos sérias decisões do Conselho Nacional do
Ministério Público acerca dos atos e não-atos, e da
conduta e postura tanto do Sr. Roberto Gurgel Santos
como da subprocuradora Cláudia Sampaio Marques.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro aspecto do depoimento dos dois procuradores na CPMI
merece especial atenção. Tanto o Dr. Daniel Salgado
como a Dra. Léa de Oliveira foram claros ao esclarecer - e aqui se eleva a importância dos trabalhos de
investigação da comissão - que as duas Operações
da Polícia Federal, a Vegas e a Operação Monte Cario, tinham como foco tão somente as atividades de
exploração de jogos ilegais por parte da organização
criminosa do Sr. Carlos Cachoeira. Ambos foram incisivos em afirmar que os casos fortuitos que apareceram durante as operações da Polícia Federal e
do Ministério Público mereciam - e ainda merecem
-aprofundamento de investigação, já que as duas
instituições não dispunham de estrutura logística e
de pessoal suficiente para irem além do que se propuseram naquelas duas operações.
A esses casos fortuitos, os procuradores esclareceram que se referem a fatos, interceptações e
descobertas fora do contexto principal das investigações e que revelavam outras atividades e ligações da
organização criminosa em três searas distintas: uma
relacionada a possíveis crimes de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas; outra envolvendo
cooptação – e tráfico de influência com autoridades
públicas e atores políticos, ou seja, aqueles com prerrogativa de foro; e, por fim, uma terceira vertente relativa ao modus operandi do esquema criminoso ao se
utilizar e promover trocas de favores com jornalistas
e alguns meios de comunicação. Como eles mesmos
disseram, são braços da organização cujos indícios e
produtos das investigações ainda constituem “material
bruto”, merecendo uma lapidação nas provas e uma
maturação nas análises. E este papel de aprofunda-

Agosto de 2012

mento e coleta de novos dados cabe, agora, à CPML
Esta é tarefa indispensável para que possamos concluir a contento nossos trabalhos.
Em resumo, Sr. Presidente, o testemunho dos dois
procuradores jogou luzes na amplitude do campo de
atuação que se abre para a CPMI. Não é mais possível
se ater somente a algumas ramificações do grupo contraventor e não considerar a completa extensão da rede
criminosa e todos os seus personagens envolvidos. Aliás,
desde o início dos trabalhos da CPMI tenho alertado para
a necessidade de abrirmos o leque das investigações de
forma a alcançar outros tentáculos da organização criminosa. Aos poucos, os fatos vão revelando minha razão.
Mas não podemos apurar de forma seletiva, muito menos
admitir que existam pessoas e instituições inalcançáveis
ou imunes a investigações. E isso não significa inverter
a ordem das coisas nem “investigar os investigadores”.
Não é isso. Trata-se tão somente de ir além, de mapear
e desvendar toda a rede do esquema criminoso. Mas,
para tanto, é preciso sim investigar todos os segmentos
nos quais há indícios de envolvimento, de cooperação e
de cooptação por parte da organização, sejam eles autoridades ou instituições públicas, sejam eles jornalistas
ou meios de comunicação.
Os próprios procuradores Lea Batista de Oliveira
e Daniel de Resende Salgado confirmaram na CPMI
a relação entre jornalistas e a organização criminosa.
Ao ser questionada sobre esse tema, a procuradora
Lea de Oliveira respondeu:
“Alguns diálogos indicam a relação do chefe da organização com alguns jornalistas. Entretanto, como esses
diálogos tratavam de assuntos políticos, que não foram
o foco da investigação, eles não foram aprofundados.” E
mais adiante ela assevera: “Mas alguns diálogos indicam
conversas (com jornalistas), pode ser uma relação de
fonte. (...) E um material bruto que não foi investigado. “
Mas, acrescento eu: dos diálogos captados, que tal
um, dentre inúmeros outros, que pela sua contundência
sintetiza de forma cabal o que sempre venho alegando.
Trata-se de uma conversa no dia 27-7-11, em
que Policarpo Jr. pede a Carlos Cachoeira uma interceptação telefônica de um parlamentar, naturalmente
sem autorização judicial. Reproduzo aqui o diálogo,
pois ele fala por si só:
Arquivo: Inq. 1188 - Interlocutores: Cachoeira x
Policarpo Resumo: Policarpo quer levantar ligações
entre Jovair Arantes e CONAB. PJ- Opa.
CC-E aí?
PJ – E o seguinte, não, eu queria te pedir uma
dica, você pode falar?
CC – Pode falar.
PJ – Como é que eu levanto umas ligações aí
do Jovair Arantes, Deputado?
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CC – Vamo ver uai. Pra quando, que dia?
PJ – De imediato, com a turma da CONAB,
CC – O neguinho
PJ – Han?
CC – Deixa eu ver com ele, o neguinho, vou
falar pra ele te procurar aí.
(segundo a Polícia, “neguinho” é o apelido do
delegado da Polícia Federal em Goiás, Deuselino Valadares dos Santos)
PJ – Ele sabe, ele conhece?
CC – Sabe, tá?
PJ – Ele conhece o cara?
CC – Ele sabe, eu falo, pode deixar.
PJ – Tá bom.
CC – Tá, tchau.
E aqui é de se perguntar: isso pode ser considerado a normalidade de uma relação de fonte, ou não
fica notório o acumpliciamento das partes? Esta sim,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é a tal “ética
jornalística e a reflexão permanente” da revista Veja.
Sr. Presidente, ao ser indagada sobre uma referência envolvendo troca de favores feita por ela mesma -inclusive se poderia ser em relação a órgãos de
imprensa –, a procuradora Léa de Oliveira respondeu
de forma direta: “Em qualquer seara.” E para confirmar
o fato, o procurador Daniel Salgado, neste momento,
pediu espontaneamente a palavra e completou:
“Na realidade, houve cooptação realmente por
parte de algumas pessoas que tinham possibilidade de passar informações à população de
massa. Temos um evento específico em que a
Força Nacional teria ido fazer um trabalho de
enfrentamento à parte da jogatina no Entorno,
e um dos membros da organização criminosa
chegou a pagar um jornalista, (...) alguém que
teria penetração, radialista popular para que
pudesse falar mal do trabalho desenvolvido
pela Força Nacional e colocasse a sociedade
(...) contra o trabalho que estava sendo desenvolvido pela Força Nacional Esse é um dos
enfoques que conseguimos desvelar a partir
desse trabalho, porque o trabalho foi todo dirigido, como foi colocado aqui.”
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, antes
mesmo dessas indagações, durante sua exposição
inicial, a procuradora Léa de Oliveira já havia revelado, com precisão, as características da organização
criminosa. Disse ela:
“O certo é que a operação Monte Cario desvelou uma máfia, uma sociedade bem estruturada,
mais lucrativa do que uma grande empresa; um
grupo profissionalizado, estável, permanente,
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habitual, montado para o cometimento de crimes de natureza grave: A sua existência por
mais de uma década foi suficiente para montar
e organizar uma estrutura estável e entranhada
no seio do Estado, inclusive com a participação,
distribuição centralizada dos meios de comunicação para o desenvolvimento das atividades,
com o objetivo de inviabilizar a interferência
das agências sérias de persecução penal (...) E
uma organização criminosa armada, altamente
sofisticada, complexa e ousada.”
Aqui, Sr. Presidente, cabe um comentário. Como
atestaram os dois procuradores, esta organização criminosa, que atua “armada” e é “altamente sofisticada,
complexa e ousada”, vem atuando à margem da lei há
mais de uma década, coincidentemente, o mesmo período de convivência e troca de favores entre o jornalista
da Veja, Policarpo Jr., e o Sr. Carlos Cachoeira, com
o conhecimento do editor e presidente do Conselho
Editorial da Editora Abril, Roberto Civita. Veja a gravidade disso, Sr. Presidente! Será que por todo esse
tempo de convívio o jornalista e seu chefe não sabiam
da dimensão dos atos e da extensão desta rede criminosa? Claro que sabiam... Por que se calaram durante
mais de uma década? Porque lhes convinha. Por que
não denunciaram o esquema? Porque dele tiravam
proveito.... Afinal, qual o limite aceitável de se manter
o sigilo da fonte, permitir e participar da execução de
tantos crimes? Ora, porque desses crimes participavam. Não podemos esquecer que aqueles que aderem
ao intento criminoso de outrem, tornam-se coautores
do crime. Ou seja, são criminosos os Srs. Roberto Civita, Policarpo Jr. e os jornalistas que lhes assistiam.
Por tudo isso, tenho certeza: quando o Sr. Roberto
Gurgel Santos, sua esposa Cláudia Sampaio Marques,
o Sr. Alexandre Camanho, o Sr. Roberto Civita, o Sr. Policarpo Jr., além dos demais servidores da revista Veja,
como o borrador Lauro Jardim e os rabiscadores Hugo
Marques, Rodrigo Rangel e Gustavo Ribeiro, quando
todos eles vierem depor na CPMI e tiverem seus sigilos
telefônicos e de mensagens quebrados, teremos então
provas mais do que suficientes para, quem sabe até,
criarmos novas CPIs: a CPI do Gurgel e a CPI da Veja.
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª, Senador Collor, será atendido, na forma
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do Regimento, quanto à publicação do documento
solicitado.
Passamos a palavra, neste momento, à Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, comunico
ao Plenário que a Presidência recebeu da Senhora
Presidente da República as seguintes Mensagens:
– Nº 74, de 2012 (nº 372/2012, na origem),
pela qual solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de até sessenta e seis milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, de principal,
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Fortalecimento do
Sistema Único de Assistência Social;
– Nº 75, de 2012 (nº 373/2012, na origem),
pela qual solicita seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o
Município de Manaus, Estado do Amazonas e
a Corporação Andina de Fomento – CAF, no
valor de até vinte e um milhões e quinhentos
e doze mil e oitocentos e quarenta e seis dólares dos Estados Unidos da América, cujos
recursos destinam-se ao financiamento parcial
do Programa Nacional de Desenvolvimento do
Turismo – PRODETUR NACIONAL MANAUS; e
– Nº 76, de 2012 (nº 374/2012, na origem), pela
qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, entre a Companhia Estadual de Distribuição de Energia
Elétrica CEEE-D, do Grupo CEEE, pertencente à administração indireta do Estado do
Rio Grande do Sul, e a Agência Francesa de
Desenvolvimento – AFD, no valor de até oitenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e
sete mil, novecentos e oitenta e seis dólares
norte-americanos, cujos recursos são destinados a co-financiar, juntamente com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, o
Programa de Expansão e Modernização do
Sistema Elétrico da Região Metropolitana de
Porto Alegre e da Área de Abrangência do
Grupo CEEE – Pró-Energia RS.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Senadora Ana Amélia está com a palavra.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Paulo Paim, Senadora Lídice, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa, eu estava
prestando atenção à leitura dessa mensagem feita por
V. Exª, Senador Paim. V. Exª e eu enfrentamos, nesta
campanha eleitoral – o senhor percorre o Rio Grande;
eu percorro o Estado da mesma forma –, uma mudança
brusca de temperatura de cerca de 39º para 6º, de uma
hora para outra. E, é claro, não há saúde que resista a
isso. Estamos percebendo o quanto a atividade política
exige de nós. Esse é nosso ofício, nossa missão, mas
é preciso falar sobre essas coisas, para que as pessoas entendam a natureza disso. Às vezes, diz-se: “Ah, o
Senador não está lá!”. Mas estamos no interior.
V. Exª, Senadora Lídice, na Bahia, também percorre os Municípios baianos. Nós estamos no Rio Grande,
um Estado onde há vários países, e o mesmo ocorre
na sua Bahia. A gente percebe que a política exige
muita dedicação pessoal.
Então, observei exatamente isto: embarquei às
8 horas da manhã, e, quando cheguei, a temperatura
estava baixa em Porto Alegre.
Ao chegar aqui, ao gabinete, como o olhar do
jornalista é sempre mais crítico, eu diria, deparei-me
com a manchete do jornal Correio Braziliense, que me
chamou a atenção: “Ensino falido, prefeito rico”. É muito
interessante o significado dessa chamada. O que faz a
matéria com muita didática? Em cerca de 30 cidades
em que o Ideb foi muito baixo, buscou-se a posição
de cada prefeito. Em muitos casos, Senadora Lídice,
Senador Paulo Paim, viu-se que, nessas cidades, houve uma queda violenta no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica. Isso ocorreu, inclusive, no Rio
Grande do Sul, não por esse motivo, mas por outras
razões, pois não houve enriquecimento do prefeito.
Mas, em nove Estados, inclusive na Bahia, da Senadora Lídice, houve enriquecimento dos prefeitos; em
alguns casos, houve uma variação a mais de 1.200%
na renda ou na receita desses prefeitos.
Então, essa informação chega num momento crucial para a democracia e para o próprio destino e o futuro
das cidades. Essa inconformidade mostra claramente
que os Municípios estão precisando urgentemente de
gestores comprometidos com o desenvolvimento das
suas cidades, mas isso deve ser feito com responsabilidade, com transparência e com honestidade, para
evitar exatamente essa distorção gravíssima.
Portanto, cabe a cada eleitor aproveitar a oportunidade única que será concedida no próximo dia 07
de outubro para reeleger aqueles prefeitos e prefeitas
e os vereadores e as vereadoras que fizeram um bom
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trabalho, escolhendo outros nomes diferentes daqueles que não conseguiram fazer a lição de casa ou que
frustraram a expectativa de seus eleitores, que não
cumpriram as promessas feitas na campanha para a
prefeitura municipal.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, faço questão de
voltar a este assunto: pela frente, haverá um total de
39 horas de campanha obrigatória no rádio e na televisão. E não é absolutamente horário gratuito, porque
a campanha é financiada por nossos contribuintes,
para os partidos políticos apresentarem resultados e
mostrarem seus candidatos.
Acho importante relembrar que cada um de nós
tem de usar o poder do voto a favor de nossos Municípios, não de forma contrária às políticas básicas de
desenvolvimento de qualquer cidade, como educação,
saúde e melhoria da infraestrutura. Quando se abre
mão do voto, deixamos de fazer escolhas e terceirizamos a escolha de nosso próprio futuro. Portanto, não
é possível admitir que o eleitor abra mão do dever e
do direito sagrado de ele próprio escolher aquele candidato mais comprometido com as ansiedades reais
de sua comunidade, de sua cidade, de seu Município.
Nos últimos meses, tive a oportunidade de passar por uma centena de Municípios gaúchos, em meu
Estado, o Rio Grande do Sul. Tenho visto que alguns
problemas continuam se repetindo lá e em outras partes
do Brasil. Por isso, penso ser importante a escolha de
candidatos ficha limpa. Acho que os eleitores têm de usar
as informações disponíveis para fazerem essa escolha
adequadamente. Hoje, esses dados são muitos, e, com
eles, é possível fazer escolhas melhores para si, para
suas famílias e, é claro, para o coletivo da comunidade.
Essas informações estão nos órgãos de transparência, nos sites. As câmaras de vereadores são obrigadas a fazer a prestação de contas de sua situação
de gastos e de trabalho, bem como as prefeituras. Portanto, há como acessar informações com transparência.
Tudo isso está à disposição dos eleitores.
Recentemente, aliás, a Justiça Eleitoral iniciou
uma campanha a que chamei atenção, chamada Voto
Limpo, convidando os eleitores a esse exercício básico e
democrático. Além disso, pela primeira vez, os eleitores
vão poder, nessas eleições, ter acesso às informações
já disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
sobre a identificação dos doadores e fornecedores contratados durante a campanha eleitoral dos candidatos.
São mais argumentos para o eleitor construir seu voto
e decidir o nome daqueles que vão chefiar, comandar e
governar suas respectivas prefeituras municipais.
Outra questão que acho relevante trazer a esta
tribuna, hoje, Senadores e Senadoras, é a necessidade do eleitor de prestar atenção nas soluções de
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infraestrutura, um problema enfrentado não apenas
nas grandes cidades, mas também no interior do Brasil.
Recentemente, o Governo Federal lançou um
pacote de concessões para ferrovias e rodovias, num
total de R$133 bilhões, sendo que R$79,5 bilhões serão gastos apenas nos primeiros cinco anos desse
programa. Em breve, novas ações devem ser anunciadas para esse setor.
São valores bem expressivos para uma área que
foi esquecida na última década. Esse anúncio recente
já foi um passo para sairmos do estado letárgico em
que nos encontramos, em termos de investimentos em
infraestrutura, pois o pacote do Governo apresentou
como maior virtude a inclusão do setor privado, elemento que pode dar o salto de qualidade de que os
consumidores e nós precisamos.
Sabemos que o Governo tem restrições de gastos e falhas na gestão dos investimentos, e, com isso,
muitos projetos ainda não conseguem sair do papel.
Estudos realizados por empresas de consultoria se
multiplicam nessa área e são importantes para conceituarem a situação caótica das rodovias e ferrovias,
testemunhada por nós todos os dias.
Recentemente, o jornal O Estado de S.Paulo
publicou um artigo mostrando as diferenças entre a
infraestrutura brasileira e a dos países desenvolvidos.
Foi uma comparação feita entre a infraestrutura dos
Estados Unidos e a nossa. Mostra quanto americanos
e brasileiros investem em asfalto e na melhoria de estradas e de rodovias, em modernização de portos e de
aeroportos e na utilização de ferrovias e de hidrovias. O
Ilos, Instituto de Logística responsável pela pesquisa,
fez um cálculo e chegou a um resultado interessante: a diferença entre a infraestrutura de transporte do
Brasil e dos Estados Unidos pode se medir em exatos
R$985,4 bilhões. Para entendermos o tamanho e o impacto desses números, o Brasil precisaria investir R$100
bilhões por ano, durante dez anos, sem interrupção,
para chegar ao mesmo nível de quem vive nos Estados Unidos, em termos de logística e de infraestrutura.
E como chegamos a essa situação? Nos últimos
30 anos, os gastos com infraestrutura diminuíram 58%,
ou seja, os investimentos foram diminuindo na mesma
proporção em que o País foi crescendo, um paradoxo
para quem quer manter a posição de sexta economia
do mundo, mas com uma infraestrutura deficitária, e
isso é o que agrava o chamado custo Brasil.
Nas últimas três décadas, as rodovias e ferrovias
ficaram com apenas 26% dos investimentos, e aeroportos e portos, com míseros 3,3%. Recentemente,
entre 2001 e 2011, os investimentos em infraestrutura
foram, em média, de apenas 2,15% de todos os bens
e serviços produzidos no País, o chamado PIB, mas
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boa parte desse dinheiro foi para o setor de telecomunicações, justamente um setor que dá, neste momento, enormes dores de cabeça para os consumidores,
gerando interrupção de serviço e multas bilionárias.
Portanto, esses dados mostram que, apesar das
ações de concessão do Governo ao setor privado, as
nossas estradas, ferrovias, aeroportos e portos ainda
precisam muito de qualidade e de avanços.
Outro dado importante que mostra isso foi analisado pelo economista Cláudio Frischtak, coordenador
de um estudo sobre infraestrutura, publicado no jornal
O Globo, comparando o Brasil e outros países do Brics,
que é integrado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela
China e pela África do Sul, e também comparando-o
com a América do Sul.
Em 2012, a China investiu 13,4% do seu Produto
Interno Bruto em infraestrutura; a Índia tem programado um investimento de 6%, nos próximos quatro anos,
para a melhoria da sua logística; e o Chile aplicou,
no último ano, 6,2% do seu Produto Interno Bruto no
mesmo setor da logística.
Portanto, Senadores, nossa infraestrutura ruim
só colabora para encarecer nossos produtos, seja no
mercado interno ou no mercado externo, pois os buracos das estradas, por exemplo, exigem manutenção
maior dos caminhões e tornam as viagens longas e,
às vezes, muito mais perigosas.
É importante relembrar que já superamos países
como a Alemanha. Quando o recente pacote de concessões for colocado em prática, mais de 22 mil quilômetros
de estradas serão administrados pela iniciativa privada.
E aí há outra contradição: ao mesmo tempo em
que somos o País que mais cobra pedágios por quilômetro de estradas, esse dinheiro não retorna como
investimento. Somente 12% das rodovias brasileiras
são pavimentadas. Pagamos, mas não temos qualidade
nas rodovias. A Confederação Nacional do Transporte
mostra que mais da metade das rodovias continua em
condições regular, ruim ou péssima.
As pequenas cidades gaúchas, por exemplo, que
compõem o meio rural têm nessas estradas não só o
principal meio de escoamento da safra, mas também
o único meio de acesso a hospitais que estão em cidades maiores e vizinhas.
Por isso, Srªs e Srs. Senadores, realmente espero que os investimentos saiam do papel e representem verdadeiras melhorias para todos os brasileiros,
melhorias que resultem em ligações entre estradas,
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos e que diminuam as distâncias percorridas. É preciso modernizar os
modais de transporte e integrá-los, porque isso é economicidade, é racionalidade, é redução do custo Brasil.
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Hoje, não temos um sistema de transporte interligado que ajude, por exemplo, o escoamento da safra
agrícola. A produção desse vasto interior do Brasil tem
de viajar milhares de quilômetros – são verdadeiros passeios – para chegar aos portos e finalmente ser exportada.
Mais do que anunciar pacotes emergenciais, é
preciso também mudar o sistema de gerenciar esses
investimentos.
A crise no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) que ocorreu no ano passado
é um bom exemplo. Foram paralisadas quase todas as
licitações para a manutenção das estradas no Brasil.
Nosso País precisa, sim, de um choque de investimentos em infraestrutura, mas também de um choque de gerenciamento desses recursos. Só assim, os
projetos sairão do papel. E, se os eleitores se preocuparem em eleger prefeitos e vereadores ou prefeitas
e vereadoras que geram resultados, essa tarefa, sem
dúvida, ficará menos penosa e bem mais fácil.
Portanto, faço uma conclamação aos eleitores
não apenas dos Municípios do meu Estado, mas do
Brasil, que nos acompanham aqui pela TV Senado
e pela Rádio Senado, para que não se esqueçam
de valorizar essa escolha, esse voto consciente, um
voto com responsabilidade, analisando e avaliando os
cadidatos, a sua ficha, a ficha limpa do candidato. O
voto limpo é a escolha correta, porque isso vai fazer
com que haja uma economia também naquele desvio
de recurso que deveria ser aplicado para todos ou
coletivamente e que acaba indo para o bolso de uma
minoria que não tem responsabilidade em corresponder àquilo que prometeu aos eleitores. Não é possível
terceirizar a escolha do seu próprio destino, a escolha
do seu próprio futuro!
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Convido a Senadora Ana Amélia a assumir os
trabalhos, para que eu faça meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, peço para me inscrever como Líder do
PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito como Líder do PSDB, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, a exemplo de V. Exª, e nossas vozes
demonstram isso, estive, nesse período do recesso,
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percorrendo grande parte do Rio Grande, dialogando
com a população e falando sobre os nossos trabalhos
aqui no Congresso Nacional.
Nas últimas duas semanas, com chuva, com sol,
com frio e com calor, foi dito aqui também, mas com
carinho e com o respeito de todos, sempre olhando
olho a olho nossos gaúchos e gaúchas, percorri boa
parte do nosso querido Rio Grande. Conversei com
todos, homens, mulheres, crianças, brancos, negros,
indígenas, jovens, pessoas maduras, idosos, trabalhadores, empregados, desempregados, empreendedores, homens que trabalham tanto no campo como na
cidade, crianças, pessoas com deficiência.
Foi bonito, porque há uma energia que só eles
sabem nos dar, Senadora Lídice da Mata. Foram beijos,
abraços, muito carinho, que aqui temos de registrar.
Não há como negar uma questão que quero compartilhar, mais uma vez, aqui no plenário, até porque
essa é a voz das ruas, das avenidas, das praças, dos
campos do nosso País.
Refiro-me, mais uma vez, à questão dos aposentados, dos pensionistas e do fator previdenciário.
A reclamação que mais ouvi, nos quatro cantos do Rio
Grande, Senadora Ana Amélia é como fica, afinal, a
situação dos aposentados, como fica, afinal, a questão
do fator. Eu disse a todos que nós aqui no Senado já
havíamos aprovado o fim do fator e uma política aos
aposentados e pensionistas que acompanhasse, no
mínimo, o crescimento dado pelo PIB ou pela massa
salarial. Disse a todos que, lamentavelmente, uma
emenda que eu havia apresentado na Lei de Diretrizes
Orçamentárias foi vetada, mas a própria justificativa
do veto diz que não era na Lei de Diretrizes, e sim no
Orçamento, que eu tinha que apresentar a emenda.
Então, fiquem tranquilos aqueles que assim entenderam, porque vou apresentar a emenda no Orçamento
da União para assegurar o reajuste dos aposentados.
Estou me referindo à justificativa do veto.
Disse a todos também que aposentados e pensionistas não podem fazer greve. Grande parte de
trabalhadores do Brasil, da área pública e da área privada, está no movimento paredista e, mal ou bem –
não estou aqui julgando se o valor foi correto ou não
–, está conseguindo reajustes de 15%, de 20%. Enfim,
eles estão se sentando à mesa e buscando uma saída
negociada para seus pleitos, o que é legítimo. O aposentando e o pensionista não têm como fazer greve.
Eles têm de recorrer mesmo à pressão nos Senadores
e Deputados. No caso, nos Deputados, porque falta
votar lá. Aqui já foi votado.
Olha, eu vou falar aqui o que falei para eles lá:
quando vierem pedir o voto de vocês, perguntem como
eles vão votar na proposta do fim do fator e do reajus-
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te do aposentado. Condicionem seus votos também
a uma postura que atenda os direitos que vocês entendem que devem ser assegurados. É uma pressão
democrática e legítima. Eu faria isso.
Por isso, Srª Presidenta, é que mais uma vez
eu digo aqui, com a maior tranquilidade, que está no
meu sangue, na alma, no coração e na mente a luta
em defesa dos aposentados e dos pensionistas. Vamos pelear aqui até o último minuto para ver se, ainda
este ano, conseguimos assegurar o reajuste para os
aposentados e também o fim do fator previdenciário.
Mas, Srª Presidenta, nessa minha caminhada pelo
Rio Grande, recebi, com alegria também, da Asgav e
também da Sipargs o seguinte convite:
Temos a honra de comunicar-lhe que Vossa
Excelência foi escolhido por dirigentes e associados da Associação Gaúcha de Avicultura
– Asgav, para receber a Homenagem: “Personalidade da Avicultura Gaúcha – Mérito Político
Social Nacional.
É de relevante importância sua ilustre participação neste evento...
O evento se realizou no dia 24 de agosto, na cidade de Nova Petrópolis. Estive lá. Também recebeu
essa homenagem o Governador Tarso Genro, que lá
falou em nome dos homenageados.
Na conversa que tive com os dirigentes, dialogando com eles, apontamos aquilo que seria, no meu
entendimento, legítimo: a reivindicação desse setor,
ou seja, a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).
Disse-lhes que sabia e sei que o Brasil é o terceiro
maior produtor mundial de frangos. Em 2011, a produção brasileira foi de 13 milhões de toneladas de frango, 13,9 toneladas exportadas para 150 países, que
geraram US$8 bilhões para nossa balança comercial.
É grande nosso mercado. Somos o maior consumidor per capita do mundo: 47,4 quilos/habitante/ano.
A carne de frango tem baixo teor de gordura, é ótima
para dietas alimentares. O preço é inferior, comparado
a tantos outros.
E depois, entre tantos outros argumentos para
o setor, que descrevi nas conversas que tive, também
lembrei que, infelizmente, o preço do farelo de soja aumentou 90% nos últimos 12 meses, encarecendo o custo
de produção de frango de corte e também de ovos, principalmente se vincularmos à seca nos Estados Unidos.
Sei que o Ministério da Agricultura já está atento
à questão dos insumos e que utilizará os mecanismos
necessários para regular a situação. A avicultura é dos
setores que mais emprega no País: são 720 mil vagas
na indústria e outras 3,5 milhões geradas direta e indiretamente pelo setor.
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Destaco aqui outros prêmios que recebi, além
desse, em âmbito nacional: Inovação em Pesquisa Avícola; Gestão Ambiental; Gestão e Empreendedorismo;
e, ainda, Personalidade da Avicultura Gaúcha (Mérito
Regional); Personalidade da Avicultura Político-Social
Nacional – que foi o prêmio que recebi –; Personalidade
Destaque da Avicultura Gaúcha (Mérito Especial por
Relevantes Serviços Prestados à Avicultura); e Destaque Responsabilidade Social, Recursos Humanos e
Sustentabilidade. Prêmio semelhante, repito, recebeu
o Governador Tarso Genro.
Quero, também, Srª Presidenta, fazer outro registro. São tantos registros devido ao recesso por que
estamos passando.
É sempre bom lembrar, Srª Presidenta, que estamos no Dia do Psicólogo. Uma pequena lembrança,
mas um grande reconhecimento. Hoje, 27 de agosto,
é o Dia do Psicólogo, esse profissional que é um verdadeiro conhecedor da mente humana, por que não
dizer, da alma e do coração de cada um.
A palavra deriva do grego e significa psique (mente ou alma) e lógos (conhecimento), ou seja, “ciência
da alma”, sua definição mais antiga. Ao psicólogo, hoje,
cabe destacar, estudar os fenômenos da mente e do
comportamento do homem e da mulher com o objetivo
de orientar os indivíduos a enfrentar suas dificuldades
emocionais e ajudá-los a encontrar o equilíbrio entre
a razão e a emoção.
O psicólogo pode atuar não apenas em consultórios, mas ainda em escolas, nas empresas, dando
orientação vocacional; enfim, pode participar em todos
os setores, em processos de seleção, em hospitais, atendendo pacientes em seus consultórios, atendendo as
famílias, e mesmo na área de pesquisa, avaliando o perfil
do consumidor. Portanto, o campo da atuação é amplo.
Srª Presidenta, dessa forma, deixo aqui meus
cumprimentos a todos os psicólogos, exemplos de
profissionais.
Registro, ainda, Srª Presidenta, que há um amplo debate sobre o direito de greve. Eu atuei no movimento sindical por mais de dez anos. Fui Presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas; Presidente
da única central do Rio Grande do Sul, que unia todos
os setores da sociedade; e o 1º Secretário-Geral da
CUT Nacional, na sua fundação, em 1983.
Participei de muitos bons embates, combates,
debates de ideias. Uns negociando acordos; outros
tendo que participar de greve. Mas sempre buscando
o melhor para o País. Trabalhamos muito e fomos às
ruas com greves gerais, em caminhadas como de Canoas a Porto Alegre a pé – cerca de 30 quilômetros –,
com mais de 20 mil trabalhadores, exigindo, na época,
o fim da ditadura militar no País.
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O instituto da greve é legal e está assegurado
na nossa Constituição Federal. Eu sempre digo, tenho
muito claro, o quanto é importante nós sabermos valorizar o processo de negociação. Bom, quando não há
mais entendimento, a saída de protesto e forçando a
negociação é a greve. Ela só acontece num processo
legítimo, pois é o último estágio de uma negociação,
onde todos, todos, tenho certeza, gostariam do acordo.
Mesmo sendo constitucional, o direito de greve ainda
não está regulamentado em nosso País.
Quero dizer que apresentei um projeto para regulamentar o direito de greve na área pública e na área
privada há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos! Até
o momento, não foi regulamentado na Câmara dos
Deputados. Aqui no Senado, reapresentei o projeto
regulamentando o direito de greve. Reapresentei dois
inclusive, em 2007 – estamos em 2012, ou seja, há
cinco, seis anos –, pedindo a aprovação da regulamentação do direito de greve na área pública e na área privada. São os PLs nºs 84 e 83, repito, ambos de 2007.
Estão tramitando em conjunto na CCJ, aguardando a
indicação de relator. Mais uma vez faço um apelo ao
Presidente da CCJ: esse projeto é o mais antigo que
tramita aqui no Senado. Agora só falta votarem outro
– e vou me referir a isto novamente, Senadora Ana
Amélia – e não votarem esse.
Senadora, V. Exª tem a ver com o registro que
faço, porque, a pedido do movimento de minha autoria,
V. Exª relatou os dois projetos. Relatou e deu parecer
favorável, fazendo algumas adequações que o movimento entendeu. Então, por que não aprovam os dois
projetos que V. Exª pegou para relatar – e cumpriu o
seu papel – e que estão na CCJ? Por que não indicam
o relator? Está aqui: “relatoria feita pela Senadora Ana
Amélia”, pronto para ser votado na CCJ.
A regulamentação do direito de greve, conforme
a redação final que fizemos – e V. Exª foi a relatora do
substitutivo final, porque eram dois –, garante plantão,
serviço de urgência, escalas de serviço, atividades policiais, segurança pública, tráfego aéreo, entre outros.
V. Exª e eu não proibimos o direito de greve. Só asseguramos os plantões de emergência que as categorias
entendem que são necessários também. Então, que
fique bem claro o nosso projeto.
Durante a manifestação, a Administração Pública
fica, no nosso projeto, distribuída da forma que aqui
acabei listando, na forma dos plantões. Assim, a ação
dos servidores que estarão em greve... Poderá, sim,
ser assegurado a eles esse direito pelo nosso projeto.
Eu digo nosso porque eu fui o autor e V. Exª a Relatora. Mas ele garante os plantões para as emergências.
Esse é o eixo do nosso projeto.
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Enfim, faço, respeitosamente, um apelo ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Eunício Oliveira, para que indique o
relator dos projetos mais antigos. Bom, vamos discutir,
vamos modificar. Não sou eu que estou dizendo que
tem que aprovar na íntegra o projeto que apresentei
e que V. Exª relatou, mas que se indique o relator, e
vamos votar a matéria.
Parece-me que há outro projeto agora, do Senador Aloysio Nunes. Que se apense ao nosso então,
que é mais antigo, e talvez até ele volte para V. Exª
relatar. E V. Exª – sei eu – dará o seu parecer da forma
equilibrada como sempre tem feito.
Enfim, quero aqui fazer um último registro. Quero
apenas deixar registrado que, nessa andança pelo Rio
Grande, estive visitando parte de cidades, não todas,
naturalmente, onde está contemplada a nossa Uergs.
A Uergs está em Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do
Sul, Caxias do Sul, Cidreira, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Montenegro, Novo
Hamburgo, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul,
São Borja, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga,
Tapes, Três Passos, Santana do Livramento e Vacaria.
Faço essas considerações porque recebi, nessa minha estada no Rio Grande, a visita do Reitor, Dr.
Fernando Martins, e da Vice-Reitora, Drª Sita Mara
Santana, que foram agradecer a emenda que apresentamos garantindo R$13,5 milhões para a Uergs,
por meio da nossa emenda de bancada.
Apresentei a emenda, mas tive o apoio de todos
os Senadores, Senador Pedro Simon e Senadora Ana
Amélia, e de todos os Deputados Federais. Porque se
apresentamos uma emenda, mas não há uma parceria
de toda a bancada, ela não avança. Ela avançou, foi
aprovada, e o Ministério da Educação já liberou R$5
milhões e vai agora fazer a liberação da outra parte,
num total de R$13,5 milhões para a universidade pública e gratuita no nosso Estado.
Assumi o compromisso de apresentar essa emenda todos os anos, e assim o farei durante os sete anos
que ainda me restam aqui no Senado. Apresentarei
todos os anos, com o apoio da bancada gaúcha, a
emenda para a Uergs, a nossa universidade estadual
livre e gratuita para todos.
Por fim, Srª Presidenta, nestes últimos cinco
minutos, quero apenas destacar que não estava aqui
em Brasília, Senadora Lídice da Mata, mas fiquei impressionado com a desonestidade intelectual – não
de todos – de certos setores que são contra as cotas.
Ser contra ou a favor das cotas é legítimo. Qualquer pessoa pode ser contra ou a favor. Mas não se
pode mentir para a opinião pública. Pois alguém lançou em um blog uma frase boba e absurda de que a
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política de cotas, por aqueles que defendem as cotas,
era só para os negros. Uma bobagem sem precedente
na história. Um cidadão que se diz intelectual ainda
publicou no jornal dizendo que havia visto essa frase
em tal lugar, olha o absurdo. Absurda é a idiotice dele
em publicar uma frase como essa.
A política de cotas que aprovamos, e praticamente foi por unanimidade, só houve um voto contra,
do Senador Aloysio, a quem respeito, foi à tribuna e
colocou seu ponto de vista. Foi unanimidade no Supremo, unanimidade na Câmara e unanimidade aqui,
respeitando o voto contra.
E aqui, durante todo o debate, mostramos que a
política de cotas vai favorecer principalmente os alunos
de escolas públicas. E nós dizíamos: branco, negro e
índio. Começamos com a palavra branco, porque é proporcional à população de cada Estado. Num Estado que
possui 10% de negros, 90% das vagas são para os não
negros. Como é que favorece somente os negros? O
debate desses que mentem e são desonestos intelectualmente não é a questão de negro, de branco, de índio,
é que eles não querem que aluno de escola pública vá
para a universidade pública. É isso que eles não querem.
E o dado que nós colocamos... Eu até usei seu
nome, Senadora Ana Amélia, no dia em que fiz a defesa.
V. Exª disse: “Se é assim, é interessante”. V. Exª votou a
favor. Eu disse que 90% da juventude brasileira estuda
em escola pública e de 10% a 11% – podemos arredondar – em escola privada. Não é justo que 90% que estuda
em escola pública tenha pelo menos 50% de vagas para
a escola pública? Os outros 10%, 11% ainda ficam com
as outras 50%. E a ampla maioria entra pela cota social.
É uma minoria que entrará pela cota racial, porque foi
esse o entendimento da Câmara, e aqui nós respeitamos.
Quando eu explico isso, aí a pessoa diz: “Bom,
mas se é assim, ainda é uma injustiça”. Por que 90%
só têm 50% e, como eu digo, 10%, 11% ficam com os
outros 50%? Olha, foi o acordo possível. Aí a pessoa
fica indignada, acha que foi feita injustiça. Mas aqueles que faltam com a verdade passam a opinião para
alguns como se o projeto de cotas, que o Senado e a
Câmara votaram praticamente por unanimidade, favorecesse só a um setor da sociedade. Não é verdade.
O projeto aprovado aqui, eu diria que 90% dele é social, e 10% dá espaço para aqueles que nunca tiveram
oportunidade. Porque veja bem: 50%, escola privada,
eles vão ocupar as vagas; dos outros 50%, 25% é o
corte social para as famílias com renda per capita de
um salário mínimo e meio. Os outros 25% que sobram,
dividimos, de acordo com a população de cada Estado. Um Estado em que a população, por exemplo, é
composta de 15% de negros e 1% de índios, só vai ter
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este patamar: 15% mais 1%. Ou seja, os outros 85%
serão para os não negros.
Então, deixo também aqui este documento. E
como esse cidadão que mentiu, faltou com a verdade,
publicou no jornal Zero Hora, Senadora Ana Amélia,
eu quero registrar que o jornal Zero Hora me deu direito a resposta, e publicou, sim, o artigo que escrevi:
“O xis das cotas”. Não vou ler porque é mais ou menos o que eu disse aqui. Foi publicada, na semana, a
minha versão dizendo que era uma inverdade e que
a grande questão das cotas era essa história de que
90% de alunos de escolas públicas terão pelo menos
50% e os outros 10% terão os outros 50%. O corte é
muito mais social que outra coisa, embora, claro, vai
dar oportunidade também para negros e índios.
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V. Exª é de um Estado em que a ampla maioria
é de negros, que terão, enfim, a oportunidade – como
eu digo, filho de pobre e classe média, seja branco,
negro ou índio – também serem doutores.
Senadora Ana Amélia, era essa a minha fala.
Agradeço a tolerância de V. Exª, porque fiz, na íntegra, eu diria, todos os meus pronunciamentos. Quanto
àqueles que eu comentei, peço a V. Exª que os considere como apresentados.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Registro sobre o veto do Poder Executivo à emenda com previsão de aumento para os aposentados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nas duas
últimas semanas, com chuva, sol, frio, calor... Com
carinho, com respeito e sempre olhando ‘olho no olho’
dos meus conterrâneos, eu percorri uma boa parte do
meu querido Rio Grande do Sul.
Conversei com homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, jovens, pessoas maduras, idosos,
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trabalhadores empregados e desempregados, recebi
muitos beijos de crianças, enfim, abracei, fui abraçado.
Mas, não há como negar uma questão, e que eu
quero compartilhar com este plenário, com os meus
colegas de Senado. Até porque essas impressões são
vozes das ruas, das avenidas e praças do nosso país.
Os aposentados e pensionistas não estão nada
satisfeitos com o veto do Poder Executivo à emenda
de minha autoria que definia uma valorização dos salários desse setor da nossa sociedade.
É lamentável que, mais uma vez, os mais pobres
do nosso país, os que mais precisam, que são os segurados do Regime Geral da Previdência, fiquem excluídos. Isso não é de agora, vem de anos.
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Eu disse à imprensa e vou repetir aqui: Os servidores que estão em greve, alguns já conseguiram
reajustes, outros estão na iminência de fecharem acordos. Mas e os aposentados? É porque eles não podem
fazer greve?
Sr. Presidente.
Vamos continuar com essa luta. Não vamos desistir de buscar dignidade e uma vida melhor aos nossos
aposentados e pensionistas...
Eles labutaram por anos e anos. Foram peças
chaves no desenvolvimento do nosso país. E agora,
quando mais eles precisam, nós viramos as costas.
E, creio que, não pode ser assim. O processo está
equivocado.
Portanto, vamos inserir de novo essa emenda no
Orçamento de 2013.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Registro sobre o Dia do Psicólogo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma pequena lembrança, mas um grande reconhecimento.
Hoje, 27 de agosto é o Dia do Psicólogo.
Este profissional é um verdadeiro conhecedor
da mente humana, porque não dizer da alma humana.
A palavra deriva do grego e significa pisique (mente ou alma) e logos (conhecimento), ou seja, “ciência
da alma”: sua definição mais antiga.
Ao psicólogo hoje cabe, abra aspas “estudar os
fenômenos da mente e do comportamento do homem
com o objetivo de orientar os indivíduos a enfrentar
suas dificuldades emocionais e ajudá-los a encontrar
o equilíbrio entre a razão e a emoção”, fecha aspas.
O psicólogo pode atuar não apenas em consultórios, mas ainda em escolas, dando orientação
vocacional; em empresas, participando de processos
de seleção de funcionários; em hospitais, atendendo
a pacientes e seus familiares; e mesmo na área de
pesquisa, avaliando perfil do consumidor...
...Portanto, o campo de atuação é bem amplo.
Sr. Presidente, dessa forma, gostaria então de
parabenizar todos os psicólogos, exemplos de profissionais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Registro sobre o PLS 84/2007 e PLS 83/2007,
que regulamentam o direito de greve.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atuei no
movimento sindical por mais dez anos. Fui presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas...
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Fui o primeiro presidente da Central Estadual de
Trabalhadores do RS, e o primeiro secretário-geral da
CUT Nacional, isso no ano de 1983, quando da fundação desta central.
Participei de muitos bons combates, debates de
ideias, uns negociando acordos coletivos, mais direitos
sociais para os trabalhadores, e outros, exigindo o fim
da ditadura no país.
O instituto da greve é legal e está assegurado
na nossa Constituição federal. Eu sempre digo, tenho
muito claro, e quando há oportunidade eu dou o meu
testemunho as novas gerações...
Ninguém é favorável à greve. Ela só acontece,
num processo legítimo, pois é o último estágio de uma
negociação. Aonde todas as possibilidades de acordo
se esgotam. E isso faz parte.
Mesmo sendo constitucional, o direito de greve
ainda não é regulamentado em nosso país. Sei que o
senador Aloysio Nunes está empenhado na aprovação de projeto de sua autoria que vai nesse sentido.
Nós também estamos juntos nessa boa luta. Em
2007, apresentei dois projetos de lei para a regulamentação do direito de greve no país. Um para o serviço
público e outro para o setor privado.
O PLS 84 e o PLS 83, repito, ambos de 2007,
estão tramitando em conjunto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) desta casa, e estão
aguardando indicação de relator.
Registro também aqui que esses dois projetos
já foram aprovados na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), com relatoria na minha conterrânea, senadora
Ana Amélia Lemos.
Senhor Presidente, a regulamentação do direito
de greve prevê vários itens: plantão, serviço de urgência, escalas de serviço, atividades policiais, segurança
pública, trafego aéreo, entre outros.
Durante a manifestação, a administração pública
fica expressamente proibida de demitir os participantes
da paralisação, ou ainda substituir, transferir ou adotar
qualquer outra medida contra eles.
A ação de servidores grevistas no sentido de obter
a adesão à greve dos demais servidores, desde que
de forma pacífica, é permitida, pelo projeto, que torna
ainda nulo todo ato de repressão, coação, prejuízo ou
discriminação a servidor que decidir pela adesão ou
não adesão ao movimento.
Há, ainda, punição, inclusive penal, aos abusos
cometidos durante a greve.
Srªs e Srs. Senadores, faço, respeitosamente,
um apelo ao presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, senador Eunício Oliveira, para que
indique um relator aos projetos.
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Creio que a aprovação da regulamentação do
direito de greve será um passo importante para as relações democráticas em nosso país.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Registro sobre liberação de emenda para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha satisfação em informar que a Universidade Estadual do
Estado do Rio Grande do Sul (UERGS), recebeu R$
5 milhões, de um total de R$ 10 milhões, através de
emenda parlamentar da bancada gaúcha, via Orçamento Geral da União (OGU) 2011, apresentada por
iniciativa deste senador que está falando.
O valor será investido em equipamentos de laboratório, mobiliário e demais equipamentos para atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as
unidades da instituição.
Considerando a contrapartida estadual de 20%, o
valor a ser investido pela Universidade será na ordem
de R$ 6.250.000,00.
A UERGS, Sr. Presidente, é um património de
todos os gaúchos e está comprometida com o ensino
voltado para a realidade regional do meu Rio Grande.
A UERGS, Srªs e Srs. Senadores, é um marco
educacional e de fomento do desenvolvimento do Rio
Grande do Sul.
Todos os anos, apresento emendas ao OGU
com o objeto de alargar as possibilidades dessa instituição. Agora vamos esperar a liberação da segunda
parte da emenda.
Se cada um de nós fizer um pouquinho, olhar
com carinho a nossa gente, o nosso povo... educação, saúde... O meu Rio Grande vai longe, o nosso
Brasil vai longe.
Mas, Sr. Presidente, sempre quando eu tenho
oportunidade eu faço questão de falar sobre a UERGS... E aí eu estou falando de ensino gratuito e de
qualidade há mais de uma década.
A UERGS foi criada durante o governa Olívio Dutra (1999/2002), um enorme esforço, diga-se de passage, e que teve o apoio de toda a sociedade gaúcha.
E hoje ela está presente em 24 municípios gaúchos, promovendo o desenvolvimento regional sustentável, por meio da formação de profissionais qualificados.
A Uergs é uma fundação instituída e mantida
pelo poder público, vinculada à Secretaria de Ciência,
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.
Do total de suas vagas, a Instituição reserva 50%
para candidatos com baixa renda familiar e 10% para
pessoas com deficiência.
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Com 2.108 alunos regularmente matriculados,
ministra 19 cursos de graduação, que habilitam tecnólogos, bacharéis e licenciados em diferentes áreas.
Além disso, oferece um Programa Especial de
Formação Pedagógica de Docentes para tecnólogos
e bacharéis que atuam em Escolas Técnicas e IFES
e buscam habilitação docente.
A Uergs obteve a quinta maior nota entre as universidades públicas do Estado, segundo o último estudo divulgado pelo Ministério da Educação, relativo ao
índice Geral de Cursos 2010, quando foram avaliadas
2.176 instituições, entre universidades, centros universitários e faculdades brasileiras.
A Uergs está presente em; Alegrete, Bagé, Bento
Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cidreira,
Cruz Alta, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen,
Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre,
Sananduva, Santa Cruz do Sul, São Borja, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Tapes, Três Passos,
Santana do Livramento e Vacaria.
Srªs e Srs. Senadores, para finalizar, cito aqui o
reitor, Dr. Fernando Martins, e a Vice-Reitora, Drª. Sita
Mara Santana. Assim, dessa forma, lembrando esses
nomes faço uma homenagem a todos, pró-reitores,
professores, funcionários e alunos desta instituição.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
Registro sobre publicação do artigo “O xis das
cotas”, no jornal Zero Hora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, expectativa é que nesta semana a presidenta Dilma Rousseff
assine a nova lei de cotas para universidades e ensino técnico.
Eu gostaria de aproveitar e ler um artigo de minha
autoria que foi publicado no último sábado, no jornal
Zero Hora, de Porto Alegre.
O “xis” das cotas...
A Constituinte foi um momento mágico, um marco
dos direitos humanos, sociais, econômicos e políticos.
Nestes 24 anos, com certeza, avançamos na
consolidação da democracia, mas ainda precisamos
avançar mais.
A aprovação das cotas nas universidades públicas, respeitando os princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da justiça distributiva, termo referendado pelo STF no julgamento da constitucionalidade das cotas, passa a valorizar alunos das escolas
públicas, brancos, negros, indígenas e os alunos com
renda familiar de 1,5 salário mínimo.
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Afinal, metade das vagas destinadas a brancos,
negros e indígenas de escolas públicas deve atender
aos mais pobres.
No site www.senadorpaim.com.br, você encontrará a proposta em detalhes.
Neste momento, o Congresso Nacional cumpre
o seu papel atendendo os Princípios Fundamentais da
República Federativa do Brasil.
Os verbos construir, garantir, erradicar e promover, descritos no artigo 3º da Constituição, denotam
uma ação efetiva por parte do Estado.
Precisamos vencer dados como os do mapa da
violência no Brasil, que revela números assustadores:
de cada 10 jovens assassinados, nove são negros.
Também não é possível compreendermos que
de cada 10 médicos formados, nenhum seja negro.
É hora de termos mais engenheiros, médicos,
arquitetos e professores de todas as etnias e condições econômicas.
Dados do MEC demonstram que 88,8% dos alunos que se formam no Ensino Médio são oriundos de
escolas públicas e 11,2% são oriundos de escolas
particulares.
O “xis” da educação é que aluno do Ensino Médio
da escola particular vai para a universidade pública e
aluno do Ensino Médio da escola pública vai para a
rede particular.
O debate está instituído na sociedade.
Como bom gaúcho, e quilombola, não fugirei da
peleia e isso já ficou bem demonstrado quando aprovamos a política do salário mínimo acima dos US$ 100,
o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Igualdade Racial, a PEC da Juventude,
a licença-maternidade e a PEC paralela.
É certo também que continuaremos debatendo a
aprovação do fim do fator previdenciário, a política dos
aposentados e pensionistas, o estatuto da juventude,
o estatuto dos indígenas, o estatuto da pessoa com
deficiência, enfim nos manteremos firmes na defesa
dos trabalhadores e dos direitos humanos.
Sr. Presidente,
Feito esse registro, eu peço respeitosamente, que
o artigo seja registrado nos anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, Senador Paulo Paim, será
atendida sua solicitação nas transcrições nos Anais.
A propósito, eu queria saudar os visitantes que
estão nas galerias. Bem-vindos à visita aqui, ao Senado, jovens, senhoras e senhores que estão aqui e que
devem de vir de várias partes do Brasil.
Eu queria saudar também a Dona Maurita Borges, que é lá de Santa Catarina, mãe de um dos mais
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exemplares assessores da Comissão de Educação
Júlio Linhares, e a nossa conterrânea, Senador Paim,
Neuza Figueiredo, gaúcha que está visitando também
aqui, o Senado.
Só um comentário, Senador Paim, sobre a questão do direito de greve e da lei de sua autoria, de que
fui relatora.
Eu queria também congratular V. Exª pela inclusão na lista do Diap, mais uma vez. Eu tive a honra de
estar também ao seu lado.
Nessa questão, mantivemos o direito de greve,
que é fundamental, mas não descuramos do direito do
cidadão de receber o serviço mínimo necessário naquele período de paralisação em setores essenciais,
como foi referido por V. Exª. Eu penso que lei boa é
aquela que tem equilíbrio, que não é nem é só para
um lado, nem radicaliza para outro. Ela vai ao centro,
atendendo às duas partes: o consumidor usuário e
também o direito dos trabalhadores do setor público.
Eu só lamentei o fato de que o Governo demorou
muito para abrir um diálogo efetivo com as lideranças
dos movimentos grevistas do setor público. Foi um
dos maiores movimentos das últimas duas décadas
em organização, à força que ganhou, mas o Governo
foi lento demais no estabelecimento do diálogo para
tratar de um tema tão relevante quanto esse que diz
respeito à prestação de serviços à comunidade.
Cumprimentos a V. Exª pela iniciativa do projeto.
Convido a fazer uso da palavra, inscrito pela Liderança do PSDB, o Senador Alvaro Dias.
Os próximos oradores inscritos são o Senador
Roberto Requião, a Senadora Lídice da Mata, o Senador Rodrigo Rollemberg e o Senador Anibal Diniz.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana
Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estive nesse final de semana no Rio de Janeiro participando
da campanha eleitoral, e julgo ser conveniente fazer
algumas observações na tarde de hoje, aproveitando
esta segunda-feira preguiçosa.
Pelas ruas do Rio de Janeiro, ao lado do candidato à Prefeitura Otávio Leite, tivemos a oportunidade de conversar com os cariocas e sentir quais são
as apreensões do povo brasileiro neste momento. Eu
creio que uma campanha eleitoral é a oportunidade
para essa consulta direta ao cidadão; é uma oportunidade que temos nós, representantes do Brasil no
Senado Federal, de ouvir as aspirações da sociedade que são acalentadas por cada brasileiro onde quer
estejam eles. Estive recentemente em Santa Catarina,
no último final de semana, e agora no Rio de Janeiro.
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Ouvimos. É claro que a preocupação maior neste momento diz respeito ao julgamento do mensalão.
Não se conformam os brasileiros com... E quando falo
em brasileiros, evidentemente, falo dos brasileiros
com quem converso; eu não posso falar em nome de
todos, não posso repercutir aqui o que pensam todos
os brasileiros e eu não seria ousado a este ponto, de
me julgar representante de todos os brasileiros. Mas
aqueles que conversam conosco e manifestam as
suas apreensões revelam um desejo incontido de ver
o Supremo Tribunal Federal julgando rigorosamente,
de forma implacável, condenando aqueles que foram
artífices desse grande escândalo denominado mensalão. Sem dúvida, o principal assunto nas ruas do
Rio de Janeiro.
Outro assunto: empresários reclamam – e não é
novidade para todos nós, mas é boa essa reincidência da queixa – das altas taxas de juros de um lado
e da carga tributária massacrante de outro lado. Não
suportam mais a carga tributária. Estão impedidos de
produzir. Alegam que, se não promovermos uma reforma tributária em médio prazo, pelo menos, o setor
produtivo nacional estará comprometido de forma irreversível.
As taxas, os impostos, as alíquotas, os tributos
inúmeros sufocam os setores produtivos do País. E
esse reclamo popular, na voz de empresários, chega
também às ruas da campanha eleitoral.
Eu não poderia deixar de abordar, Senadora Ana
Amélia, também os equívocos do nosso modelo político: a desproporção que há entre um candidato e outro,
materialmente; a desigualdade no confronto.
Vi, por exemplo, Otávio Leite, candidato do nosso
Partido, com uma campanha paupérrima. Não se vê
uma placa do candidato nas ruas do Rio de Janeiro. E
de outro lado, campanhas milionárias, sofisticadas na
TV, com efeitos especiais. Imagina-se a presença de
vários Spielberg por detrás da produção de programas
de candidatos de partidos ricos, no País. Vá a São Paulo
e isso é visível. No Rio de Janeiro, da mesma forma.
Isso não importa agora. O que importa é destacar
a necessidade de uma reforma política que organize
também o sistema eleitoral brasileiro. Nós não podemos continuar com o modelo de promiscuidade que
estimula a corrupção. Todos nós sabemos – isso não
é novidade para ninguém – que boa parte da corrupção na Administração Pública começa na campanha
eleitoral exatamente em função dos altos custos que
são praticados.
Quando nós aprovamos, no Congresso, uma minirreforma eleitoral eliminando outdoors, brindes, camisetas, showmício, imaginávamos que era uma decisão
favorável à redução dos custos na campanha eleitoral,
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mas isso não ocorreu. Talvez o oposto, porque as campanhas se tornaram mais caras e, lamentavelmente,
desonestas. É preciso dizer com franqueza.
Por exemplo, a fase preliminar de uma campanha
é aquela em que as articulações políticas acontecem
para a conformação das alianças partidárias eleitorais,
e há partidos que se colocam no balcão de negócios:
quem paga mais leva. Mas o partido não está vendendo seu patrimônio eleitoral, porque muitas vezes
não possui; o partido está vendendo o seu tempo de
televisão, que, aliás, não lhe pertence. É da Justiça
Eleitoral. Então, essa é uma mudança imprescindível.
A campanha começa a se tornar cara antes de o calendário eleitoral ser deflagrado, porque é exatamente
na antevéspera, quando as negociações ocorrem e as
alianças se concretizam, que o balcão de negócios se
instala e a corrupção começa. É preciso mudar isso.
Aliás, e as alianças? Que alianças são essas?
São alianças sustentadas por propostas programáticas
ou são alianças esdrúxulas que estabelecem lamentavelmente o “samba do crioulo doido”, porque são
partidos que não se identificam programaticamente?
Aliás, é preciso antes dizer que os partidos possuem
programas, mas nem sempre os respeitam. Os partidos,
via lideranças ou militância, não respeitam os próprios
programas. Como podemos convencer o eleitor, o povo
do País, de que somos nós do PSDB social-democratas
se o programa não é respeitado, se as alianças que se
concretizam em função de interesses localizados são
alianças que desmentem a proposta programática?
Os partidos são conflitantes em matéria de propostas,
mas oportunisticamente, de forma imediatista, eles se
aliam para obter votos, apoio, tempo de televisão, na
expectativa de ganhar a eleição. Isso precisa mudar.
A reforma política é imprescindível exatamente
para que possamos conquistar credibilidade junto ao
eleitorado brasileiro. Respeito. Não há respeito, porque
não se respeita. Como podemos esperar o respeito do
eleitor se, já num primeiro momento, quando lançamos
candidatos e celebramos alianças, o desrespeitamos?
Como explicar determinadas alianças?
Eu não vou citar nenhuma cidade, exatamente
para que não imaginem que nós estamos aqui feridos
em razão de interesses pessoais, que seriam legítimos. Mas eles não estão sendo considerados neste
momento. Por isso não cito nem Estado nem cidade.
O que há é regra geral.
As alianças não respeitam o eleitor brasileiro,
elas se concretizam em função de outros interesses,
muitas vezes interesses escusos. Há partidos que se
colocam, sim, no balcão de negócios e vendem o seu
tempo de televisão. Isso é um processo que tem que
ser destruído.
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Nós temos que promover uma reforma, e eu sinto
constrangimento em falar em reforma, porque há quanto tempo nós falamos em reforma? Há quantos anos
nós falamos em reforma? Especialmente na matriz de
todas as reformas: a reforma política.
Nós falamos e a reforma não acontece. O Congresso é responsável? Sim, é responsável. Mas a responsabilidade maior é da Presidência da República,
porque estamos sob a égide de um presidencialismo
forte e quem comanda o processo legislativo é o Poder
Executivo, com uma maioria esmagadora, que elimina
a hipótese do debate igual. O que se estabelece aqui
é a desigualdade. Uma oposição numericamente limitada fazendo o seu papel, muitas vezes denunciando,
rejeitando propostas, votando contra, mas com resultados pífios, com resultados objetivos pífios, porque
numericamente impotente.
Enfim, ouvi nas ruas a repercussão, também, da
fala, ou da entrevista, concedida pelo Presidente Lula
ao New York Times. Mais uma vez, o Presidente nega
a existência do mensalão. Ora, é inacreditável ter que
ouvir de um ex-Presidente da República afirmação que
o desmerece e que, especialmente, desrespeita as
pessoas, que são subestimadas em sua inteligência.
Porque não há como negar a existência do mensalão.
Pode-se lhe dar outro nome. Esse escândalo pode ser
batizado outra vez. Mas ele existiu! Não há como tapar
o sol com a peneira.
Uma CPI investigou, a Polícia Federal investigou,
o Ministério Público investigou, Procuradores da República se manifestaram, o Relator, Joaquim Barbosa,
do Supremo Tribunal Federal, concluiu o seu relatório,
condenando os réus. E, evidentemente, nós estamos
prestes a ouvir a decisão de nove Juízes do Supremo
em relação aos primeiros itens, a partir de hoje, já que
ainda não se manifestaram. Dois votos foram proferidos,
do relator e do revisor, e nove outros Ministros, a partir
de hoje, começam a votar. E a expectativa do País se
dá exatamente em relação à postura de cada um deles.
Na entrevista, o ex-Presidente Lula disse: “Não
acredito que tenha ocorrido o mensalão”. E nós vamos
recordar: num primeiro momento, ele afirmou que havia
sido traído por práticas inaceitáveis das quais não tinha
conhecimento. Essa fala do ex-Presidente encontra-se
facilmente no YouTube. Ele diz que foi apunhalado pelas
costas. Em seguida, declarou, em coro orquestrado,
que tudo não passava de caixa dois. Os recursos não
contabilizados no jargão delubiano. Portanto, idas e
vindas do Presidente em relação ao mensalão.
O que é inegável é que esse esquema sofisticado e complexo de corrupção foi orquestrado em nome
de um projeto de poder de longo prazo, e é evidente
que o ex-Presidente Lula não estaria excluído desse
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projeto de poder; ao contrário, ele estava no epicentro
desse projeto.
Como o Presidente não participar? E se essa
remotíssima hipótese de não ter participado se configurasse mesmo, ainda restaria a prevaricação. Teria
o Presidente prevaricado ao tomar conhecimento da
existência de um esquema de corrupção e não adotar
as providências exigidas. Configura-se crime de responsabilidade, que implica impeachment do governante.
Portanto, em meu voto em separado, na oportunidade em que se encerravam os trabalhos da CPI,
afirmei: “A responsabilidade maior do Presidente da
República é garantir o que está previsto no art. 1º da
Constituição Federal, qual seja: o Estado democrático de direito”.
A denúncia atingiu o âmago do funcionamento
das instituições políticas de nosso País. No entanto, o
Presidente, não perguntou por mais detalhes ao Deputado Roberto Jefferson – a quem desejamos pronta
recuperação, já que está vivendo um pós-operatório –,
não acionou o seu ministro da Justiça, nem seu chefe
da Casa Civil, não colocou a Polícia Federal no caso,
não requisitou os serviços da Agência Brasileira de
Inteligência, enfim, não tomou qualquer providência
efetiva. Ou seja, não exerceu as prerrogativas de seu
cargo, função delegada pelo povo, aceitando implicitamente a corrosão das instituições basilares da democracia, atentando contra o próprio Estado.
Não há razão, Srs. Senadores e Srªs. Senadoras
para o Presidente reiterar, na cínica tentativa de confundir a opinião pública, no momento em que se julga
o mensalão. O Presidente, na melhor das hipóteses,
ou na pior das hipóteses, deveria optar pelo silêncio e
aguardar o julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Nós rechaçamos esta tese esposada pelo Presidente desde o primeiro momento. Este episódio não
se configura única e exclusivamente como um episódio de caixa dois. É de caixa dois sim, também, mas
não apenas caixa dois. Há aí uma seleção de crimes
que foram praticados: enriquecimento ilícito, peculato,
evasão de divisas, sonegação fiscal, crimes, portanto,
contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem
tributária nacional, crimes de corrupção ativa, passiva,
lavagem de dinheiro. Enfim, quantos artigos do Código
Penal serão invocados neste julgamento do mensalão?
Além do caixa dois, esses crimes foram praticados, e
eles não podem permanecer impunes.
O Brasil não pode ser um país que reconhece
a existência do crime, mas desconhece a existência
dos criminosos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias, que falou pela
Liderança do PSDB.
O próximo orador inscrito é o Senador Roberto
Requião, mas convido a Senadora Lídice da Mata para
fazer uso da palavra.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Eu gostaria de iniciar tratando do assunto abordado pelo Senador Paulo Paim em relação à Lei de
Cotas Sociais. É assim o nome da lei. Apenas, além
de reafirmar o nosso apoio integral a essa proposta,
lembro dois aspectos que fundamentam essa lei: Um
deles, que já foi levantado pelo Senador Paim, diz respeito à população de jovens no Brasil: a composição
dos que frequentam a escola pública e a composição
das universidades públicas no Brasil. O outro aspecto
é de que, como qualquer lei de discriminação afirmativa, como é considerada a lei das cotas, ela é uma lei
transitória, é uma lei válida por 10 anos. E são 10 anos
indispensáveis para que o Brasil possa entrar na era do
desenvolvimento da sua educação, fazer a revolução
educacional pela qual todos os Srs. Parlamentares e
toda a população brasileira clamam, principalmente a
nossa juventude. Por último, combato também o argumento, que ouço muito, segundo o qual isso rebaixará
a qualidade de ensino das escolas e das universidades públicas e oportunizará a entrada de pessoas sem
conhecimento nas universidades públicas. Quero dizer que não é assim. Há uma média que é respeitada
pela Lei das Cotas, ninguém abaixo da média entrará.
Então, quero ressaltar aqui o importante pronunciamento feito pelo Senador Paim, e, ao mesmo tempo
em que me solidarizo com ele, trago à luz esses dois
argumentos que considero importantes.
Mas, Srª Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, cidadãos que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Casa, quero fazer um registro lamentável.
Na última sexta-feira, dia 24 de agosto, a Srª Laís Fernanda Pereira dos Santos, de 25 anos, e Maíra Dias
de Jesus, de 22, foram assassinadas em Camaçari,
região metropolitana de Salvador. As investigações
preliminares apontam para crime de homofobia. As
vítimas não tinham passagem pela polícia, nem qualquer ligação com o tráfico de drogas. O crime que elas
cometeram: moravam juntas. E, no momento em que
foram alvejadas com disparos na cabeça e no tórax,
andavam de mãos dadas pela rua.
Há dois meses, também em Camaçari, os irmãos
gêmeos José Leonardo e José Leandro da Silva, de
22 anos, foram atacados por um grupo de oito jovens
quando andavam abraçados após saírem de uma festa
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de São João. Leonardo morreu no Hospital Geral de
Camaçari, deixou a namorada grávida. Os agressores
com idades entre 19 e 23 anos estão presos. Caso as
investigações confirmem que o crime deste final de
semana foi mesmo motivado por homofobia, o número
de homossexuais mortos na Bahia subiria para 17 somente em 2012. Segundo o grupo gay da Bahia, GGB,
o Estado é recordista em assassinatos homofóbicos no
País, desde 2006. Em 2011, foram contabilizados 28
homicídios no Estado contra 25 em Pernambuco, e 24
em São Paulo. Em todo o Brasil, ainda de acordo com
o GGB, ocorreram 266 homicídios ligados à homofobia no ano passado. Lamentavelmente, esse atentado
ocorre às vésperas da realização da primeira semana
da diversidade em Salvador, que será realizada de 1º
a 9 de setembro com palestras, seminários, exposições e uma feira de diversidade e negócios, além da
11ª Parada Gay.
Organizado pelo GGB, o evento conta com o
apoio do Governo do Estado da Bahia e tem por objetivo, justamente, com bater a homofobia. Quero, em
nome da população baiana, me solidarizar com os
pais, amigos e familiares desses jovens que perderam
a vida barbaramente, por causa do ódio involuntário
que despertam por ousarem demonstrar publicamente
afeto a pessoas do mesmo sexo, ainda que não sejam
necessariamente homossexuais, como era o caso de
Leonardo.
Sei que esses crimes não expressam o sentimento do conjunto da população baiana, o espírito
pacífico, acolhedor e de respeito à diversidade que
caracterizam nossa gente. A intolerância na Bahia e
no Brasil precisa ser combatida e duramente punida
como crime. Teremos a grande oportunidade de lutar
contra essa intolerância na discussão da revisão do
Código Penal Brasileiro.
Tenho a oportunidade de integrar a Comissão
Especial que debate o Código Penal e, de minha parte, defenderei um Código mais progressista, que haverá de enquadrar crimes como esse que a sociedade
brasileira de 1940 não conhecia ou não dava a devida
importância naquela época.
Refiro-me não apenas à homofobia, mas a todo
atentado à diversidade, perpetrado por grupos ou indivíduos que buscam sua autoafirmação na base da
supressão do que é diferente, seja na cor, na raça,
credo, origem, gênero, opinião ou orientação sexual,
religiosa, política e até de time esportivo, já que, infelizmente, tem crescido o número de manifestações
violentas relacionadas a torcidas organizadas.
Felizmente, o Estado brasileiro não mais patrocina
ou incentiva a intolerância como no passado. Vamos
continuar trabalhando para modernizar nossas leis e
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termos no Brasil uma legislação que preze pela igualdade em todos os sentidos.
Ainda tratando desse assunto de segurança,
Srs Senadores e Srªs Senadoras, estive, na semana passada, com o Secretário Estadual de Relações
Internacionais da Bahia, Fernando Schmidt, que me
relatou a recente viagem feita a Nova Iorque, no início
de agosto, por integrante de nosso governo baiano.
Além de participar do Simpósio sobre Desenvolvimento Econômico, Violência Armada e Segurança Pública,
a comitiva baiana teve a oportunidade de apresentar,
formalmente, a proposta de o Estado sediar a Universidade Mundial de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, da ONU. Já falei deste assunto aqui em
outra oportunidade.
É importante lembrar que a implantação dessa
Universidade da ONU no Brasil foi ratificada em maio
durante o 12º Congresso de Salvador e do Fórum de
Salvador, patrocinado pelo UNODC, Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.
Tive a oportunidade de citar esse tema, já, desta tribuna. E foi durante esse congresso que foi apresentada a sugestão de o Brasil e a Bahia sediarem a
referida Universidade, ideia ratificada na Declaração
de Salvador, que foi assinada por participantes de 19
países, entre representantes da ONU, além do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Governo
da Bahia e do Ministério Público do Estado.
A implantação dessa Universidade é de suma
importância para a ONU e para o Brasil. Será uma
Universidade mundial e pioneira, voltada a duas áreas de pesquisas acadêmicas, científicas, de formação
e de qualificação profissional, essenciais nos dias de
hoje e cada vez mais interligadas: segurança e desenvolvimento social. O tema não poderia ser mais atual,
já que esta Casa analisa a reforma do Código Penal
brasileiro por meio de uma comissão especial, da qual
sou uma das integrantes.
E por que defendemos o Brasil e a Bahia para
sediar essa Universidade da ONU? Em primeiro lugar,
porque o Brasil é o país com o maior número de homicídios no mundo, em números absolutos, segundo o
Relatório das Nações Unidas. No último mês de junho,
foi divulgada, também, uma pesquisa elaborada pela
Enasp – Estratégia Nacional de Justiça e Segurança
Pública, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP). Segundo parâmetros internacionais, se considera que um país sofre violência
endêmica a partir de dez homicídios para cada 100 mil
habitantes. No Brasil, a média é de 26 assassinatos
por 100 mil habitantes.
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Em relação às mulheres, outro estudo coloca o
Brasil em sétimo lugar, num ranking de 84 países, e
o mapa da violência, divulgado recentemente, aponta
o Brasil entre os quatro países com maiores taxas de
homicídios de jovens, entre 92 pesquisados.
Por outro lado, o Brasil é um país que vem desenvolvendo políticas públicas de segurança com resultado, que embora ainda precisem avançar, representam progresso ao desenvolvimento social. Podemos
citar alguns exemplos, como as Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs), no Rio de Janeiro, ou iniciativas
bem-sucedidas de polícias comunitárias, em grandes
e médias cidades, visando à reinserção social dos
presos, ao invés de apenas aplicar penas de reclusão,
que, efetivamente, não os reabilita.
Já na Bahia, Estado para o qual pleiteamos a instalação da Reitoria da ONU, temos como argumentos
os esforços que o Governo do Estado tem empreendido para construir mecanismos eficazes de combate
à criminalidade.
O exemplo mais forte é o Programa Pacto pela
Vida, lançado em 2011, cujos primeiros resultados já
começam a ser percebidos. Trata-se de uma política
pública de segurança transversal e integrada, construída
de forma pactuada com a sociedade, em articulação
permanente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública e a
Ordem dos Advogados do Brasil, conforme previsto no
Protocolo Agenda Bahia, firmado em 2007.
O Programa Pacto pela Vida rendeu inclusive um
convênio com a Unicef, voltado às melhores condições
de vida das crianças e adolescentes na região do Semiárido, e acaba de ser divulgado um novo resultado
desse pacto de defesa das crianças no Semiárido,
onde a Bahia, dos 14 itens, consegue alcançar 12 com
sucesso destacado.
Portanto, esses são alguns dos argumentos que
uso para a defesa desse importante pleito do Brasil na
Organização das Nações Unidas que tem o apoio da
própria ONU, em reunião feita com o chefe do setor
de ONGs do Departamento de Assuntos Econômicos
e Sociais da ONU, Sr. Andrei Abramov, que declarou
apoiar essa iniciativa.
Não é uma iniciativa nova; existem já outras experiências de universidades da ONU no mundo e todas
elas passam justamente por um processo, primeiro, de
apresentação da proposta; depois, de formação de uma
comissão para estudar o projeto; e, finalmente, o projeto
é aprovado em uma assembleia das Nações Unidas.
Nós achamos que é, portanto, o momento de a
Presidente Dilma, que vai à próxima assembleia das
Nações Unidas, apresentar essa proposta, que terá uma
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enorme utilidade para as experiências em segurança
pública e desenvolvimento social no mundo inteiro.
Eu gostaria de solicitar a V. Exª que pudesse dar
como lido o resto do nosso pronunciamento, além de
introduzir nos anais da Casa o boletim da Serinter –
Secretaria de Relações Internacionais da Bahia, onde
relata todas as reuniões realizadas na ONU no mês
de agosto.
Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar
aqui que o relatório sobre as cidades latino-americanas,
feito pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos – ONU-Habitat, recebeu grande
divulgação na imprensa nacional, inclusive hoje o boletim da Secom, da Presidência da República, aborda
tema relacionado a esse assunto.
Embora a imprensa nacional tenha dado destaque ao fato de o Brasil ser o 4º lugar em desigualdade social no mundo latino americano, digamos assim,
que é um mundo virtual, mas um mundo que une os
países da América Central, da América do Sul, se
olharmos melhor essa pesquisa, vamos ver que, apesar de o Brasil ainda estar em 4º lugar, foi o que mais
reduziu a desigualdade nos últimos anos, enquanto
em outros países ela cresceu. Isso, não tenho dúvida,
se deve a diversos programas e políticas criadas pelo
Governo, como o Brasil Sem Miséria, com o desafio
de superar a extrema pobreza em nosso País. Venho
à tribuna, portanto, falar sobre alguns desses programas, destacá-los.
Nos dois primeiros meses de implantação, o
programa Brasil Carinhoso, que é a estratégia do
Brasil Sem Miséria voltada para a redução da extrema pobreza entre as crianças, já retirou 2,7 milhões
de famílias da situação de extrema pobreza. Isso
foi possível graças ao pagamento da complementação do Bolsa Família, garantida às beneficiárias
com filhos até seis anos e que continuavam com
renda per capita inferior a R$70,00 mensais. Esse
beneficio representou um investimento de R$169,8
milhões. O Nordeste foi a região com maior número
absoluto de beneficiados pela ação, com a retirada
de 52% dos nordestinos que estavam em situação
de extrema pobreza.
Também destaco uma política
���������������������������
de inclusão produtiva dos agricultores, que busca também apoiar famílias em extrema pobreza a produzir mais, melhor e a
comercializar seus produtos. O Programa Brasil Sem
Miséria apoiou a construção de cisternas, melhoria da
oferta de assistência técnica e extensão rural (ATER),
distribuição de sementes e recursos para aquisição de
insumos necessários à produção, além de capacitação
dos produtores.
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No Estado da Bahia estão sendo implantados em
vários Municípios no território Irecê, dentro da estratégia do Brasil Sem Miséria, o projeto das Unidades de
Aprendizagem, através de uma parceria do Governo
do Estado com a Embrapa, que visa a inclusão de novas tecnologias que auxiliem no aumento da produção
e da rentabilidade, além de ações de capacitação e
formação nas áreas de apicultura, caprinocultura e
mamonocultura. A estimativa é de 3,6 mil famílias já
atendidas.
Visando ao enfrentamento dos impactos causados pela estiagem, foram estabelecidas medidas
específicas no valor de R$2,7 bilhões, reduzindo a
vulnerabilidade da população e atenuando os efeitos
da seca sobre a dinâmica familiar e produtiva, com as
ações emergenciais de enfrentamento dos efeitos da
seca no Semiárido, a exemplo da operação carro-pipa
do Exército, atingindo 3.360 carros-pipa já contratados
em 640 Municípios, e muitas outras ações que detalho
neste meu pronunciamento.
Peço a V. Exª possa dar integral publicação ao
mesmo.
Outro benefício neste sentido, que foi garantido
pelo Governo no último dia 21 de agosto, foi a autorização para os pequenos criadores de Municípios em
estado de emergência, no Nordeste e em partes de
Minas Gerais e Espírito Santo, de venda de ovelhas e
cabras através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para com isso reduzir os danos causados
pela estiagem.
Buscando a diminuição do número de famílias e
populações em situação de insegurança alimentar e
nutricional, além de organizar sistemas locais de segurança alimentar e nutricional, e combater o desperdício
de alimentos, as Centrais de Abastecimento (Ceasas)
terão investimento de R$20,5 milhões do Ministério do
Desenvolvimento Social, para a construção de novos
bancos de alimentos onde estes gêneros alimentícios, sem valor comercial, mas com valor nutricional,
serão processados e destinados a entidades socioassistenciais que oferecem alimentação a pessoas em
situação de insegurança alimentar, além de abastecer
cozinhas comunitárias, restaurantes populares e unidades escolares.
No Estado da Bahia, dois Municípios foram contemplados com essa ação: Feira de Santana e Camaçari.
Portanto, Sr. Presidente, além desse registro
sobre a melhoria dos nossos índices de desigualdades sociais e o investimento para combater a seca
no Nordeste, quero dizer que, amanhã, nós teremos
a oportunidade de votar a MP para combater a seca,
para prevenir os desastres da natureza. Vamos ter
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oportunidade de debater essa MP, mas, sem dúvida
nenhuma, ela virá, mais uma vez, para garantir que a
população em extrema pobreza do nosso País possa
superar essa situação.
Muito obrigada, Srªs e Srs. Senadores.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª.
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cidadãs e
cidadãos que nos acompanham pelos veículos de
comunicação desta Casa
Na última sexta-feira, dia 24 de agosto, Laís Fernanda Pereira dos Santos, de 25 anos, e Maira Dias
de Jesus, de 22, foram assassinadas em Camaçari,
na região metropolitana de Salvador. As investigações
preliminares apontam para crime de homofobia. As
vítimas não tinham passagem pela polícia, nem qualquer ligação com o tráfico de drogas. O crime que elas
cometeram? Moravam juntas e - no momento em que
foram alvejadas com disparos na cabeça e no tórax andavam de mãos dadas pela rua.
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Há dois meses, também em Camaçari, os irmãos
gêmeos José Leonardo e José Leandro da Silva, de
22 anos, foram atacados por um grupo de oito jovens
quando andavam abraçados após saírem de uma festa de São João. Leonardo morreu no Hospital Geral
de Camaçari e deixou a namorada grávida. Os agressores, com idades entre 19 e 23 anos, estão presos.
Caso as investigações confirmem que o crime
deste finai de semana foi mesmo motivado por homofobia, o número de homossexuais mortos na Bahia
subiria para 17 somente em 2012. Segundo o Grupo
Gay da Bahia (GGB), o Estado é recordista em assassinatos homofóbicos no País desde 2006. Em 2011,
foram contabilizados 28 homicídios no Estado, contra
25 em Pernambuco e 24 em São Paulo. Em todo o
Brasil, ainda de acordo com o GGB, ocorreram 266
homicídios ligados à homofobia no ano passado.
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Lamentavelmente, este atentado ocorre às vésperas da realização da 1a Semana da Diversidade em
Salvador, que será realizada de 1o a 9 de setembro,
com palestras, seminários, exposições e uma feira
de diversidade e negócios, além da 11a Parada Gay.
Organizado pelo GGB, o evento conta com apoio do
governo do Estado da Bahia e tem por objetivo justamente combater a homofobia.
Quero, em nome da população baiana, me solidarizar com os pais, amigos e familiares destes jovens
que perderam a vida barbaramente por causa do ódio
involuntário que despertam por ousarem demonstrar
publicamente afeto a pessoas do mesmo sexo, ainda
que não sejam necessariamente homossexuais, como
era o caso de Leonardo.
Sei que esses crimes não expressam o sentimento
do conjunto da população baiana, o espírito pacífico,
acolhedor e de respeito à diversidade que caracterizam nossa gente.
A intolerância, na Bahia e no Brasil, precisa, enquanto crime, ser combatida e duramente punida. E
teremos a grande oportunidade de lutar contra esta
intolerância na discussão da revisão do Código Penal
Brasileiro. Tenho a oportunidade de integrar a comissão especial que debate o Código Penal e, de minha
parte, defenderei um código mais progressista, que
haverá de enquadrar crimes como este, que a sociedade brasileira de 1940 não conhecia ou não dava à
devida importância naquela época. Refiro-me não apenas à homofobia, mas a todo atentado à diversidade,
perpetrado por grupos ou indivíduos que buscam sua
autoafirmação na base da supressão do que é diferente, seja diferente na cor, raça, credo, origem, gênero, opinião ou opção sexual, religiosa, política e até
de time esportivo já que, infelizmente, tem crescido o
número de manifestações violentas relacionadas às
torcidas organizadas.
Felizmente, o Estado brasileiro não mais patrocina nem incentiva a intolerância, como no passado.
Vamos continuar trabalhando para modernizar nossas
leis e termos, no Brasil, uma legislação que preze pela
igualdade, em todos os sentidos.
Muito obrigada!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, brasileiros e brasileiras que nos acompanham
pelos órgãos de comunicação desta Casa
Estive com o secretário estadual de Relações
Internacionais da Bahia, o companheiro Fernando
Schmidt, que me relatou recente viagem feita à Nova
Iorque no início de agosto por integrantes do Governo
da Bahia. Além de participar do Simpósio sobre Desenvolvimento Econômico, Violência Armada e Segu-
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rança Pública, a comitiva baiana teve a oportunidade
de apresentar formalmente a proposta de o Estado
sediar a Universidade Mundial da Segurança Pública
e Desenvolvimento Social da ONU.
Importante lembrar que a implantação desta Universidade da ONU no Brasil foi ratificada em maio,
durante o XII Congresso de Salvador e do Fórum de
Salvador, patrocinado pelo UNODC - Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Tive a oportunidade de citar este tema em outro pronunciamento
nesta mesma tribuna. Foi durante este Congresso que
foi apresentada a sugestão do Brasil e da Bahia sediarem a referida universidade, idéia ratificada na Declaração de Salvador que foi assinada por participantes
de 19 países, entre representantes da própria ONU,
além do Ministério das Relações Exteriores do Brasil,
do Governo da Bahia e do Ministério Público Estadual.
A implantação desta Universidade é de suma importância para a ONU e para o Brasil. Será uma Universidade Mundial e pioneira, voltada a duas áreas de
pesquisas acadêmicas, científicas, de formação e de
qualificação profissional, essenciais nos dias de hoje
e cada vez mais interligadas: segurança e desenvolvimento social.
O tema não poderia ser mais atual, já que esta
Casa analisa a reforma do Código Penal brasileiro por
meio de uma comissão especial da qual sou uma das
integrantes.
E por que defendemos o Brasil e a Bahia para
sediar esta Universidade da ONU? Em primeiro lugar porque o Brasil é o país com o maior número de
homicídios no mundo, segundo relatório das Nações
Unidas, No último mês de junho, foi divulgado que o
Brasil é o país com maior número absoluto de homicídios, de acordo com pesquisa elaborada pela ENASP
(Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública),
uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP). Segundo parâmetros
internacionais, se considera que um país sofre violência endêmica a partir de 10 homicídios para cada
100 mil habitantes. No Brasil, a média é de 26 assassinatos por 100 mil.
Em relação às mulheres, outro estudo coloca o
Brasil em sétimo lugar num ranking de 84 países. E o
Mapa da Violência, divulgado recentemente, aponta
o Brasil entre os quatro países com maiores taxas de
homicídio de jovens, entre 92 pesquisados.
Por outro lado, o Brasil País vem desenvolvendo
políticas públicas de segurança, com resultados que,
embora ainda precisem avançar, representam progressos ao desenvolvimento social. Podemos citar alguns
exemplos, como as Unidades de Polícias Pacificadoras,
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as UPPs, no Rio de Janeiro; ou iniciativas bem sucedidas de polícias comunitárias em grandes e médias
cidades; ou ainda as experiências de cumprimento de
penas alternativas, visando à reinserção social dos
presos, ao invés de apenas aplicar penas de reclusão
que, efetivamente, não os reabilitam.
Já na Bahia, Estado para o qual pleiteamos a
instalação da reitoria da Universidade da ONU, temos
como argumento os esforços que o Governo do Estado
tem empreendido para construir mecanismos eficazes
de combate à criminalidade. O exemplo mais forte é o
programa Pacto pela Vida, lançado em 2011, e cujos
primeiros resultados já começam a ser percebidos.
Trata-se de uma política pública de segurança, transversal e integrada, construída de forma pactuada com
a sociedade, em articulação permanente com o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a Assembléia Legislativa, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, conforme previsto no protocolo Agenda
Bahia firmado em 2007. O programa Pacto pela Vida
da Bahia rendeu, inclusive, um convênio com o Unicef,
voltado às melhores condições de vida das crianças e
adolescentes da região do semiárido.
Hoje, não se pode mais falar em políticas de segurança pública desvinculadas do desenvolvimento
social, para que não só o Brasil, mas todas as nações
possam crescer e se desenvolver economicamente,
respeitando e valorizando a dignidade e os direitos
humanos. Nesse sentido, a proposta da Universidade
pretende a realização de estudos sobre “boas práticas”
nas áreas de segurança e desenvolvimento a serem
adotadas em todo o mundo.
Voltando à viagem da comitiva baiana, durante
a permanência em Nova Iorque, e com intermediação
da Missão Permanente do Brasil na ONU, foram realizadas três reuniões para angariar apoios à proposta
de a Bahia sediar a referida Universidade, conforme
relatado pelo secretário Schmidt. Uma reunião foi feita
com o chefe do Setor de ONGs do Departamento de
Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, Sr. Andrei
Abramov, que declarou apoiar a iniciativa da Bahia,
Ele sugeriu a constituição de um grupo de trabalho
intergovernamental, formado por especialistas no âmbito das Nações Unidas, para nivelar as informações,
construir consenso sobre a proposta e definir o formato
da Universidade.
Em outra reunião, desta vez com representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crimes, também foi apoiada a idéia da Universidade
Mundial ligada à ONU proposta pela Bahia. Na ocasião,
foi sugerida a possibilidade de se encaminhar a formação da universidade por meio de um Memorando de
Entendimento com o UNODC, da mesma forma como
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ocorreu com a Academia Internacional Anticorrupção
(IACA), da Áustria.
Um terceiro encontro se deu com a embaixadora Regina Dunlop, da Missão Brasileira nas Nações
Unidas, que também expressou o apoio da Missão
Brasileira nas Nações Unidas, ficando responsável
por trocar informações para orientar a identificação
das melhores estratégias para encaminhar o assunto
aos representantes da ONU.
Enfim, boas notícias. Nosso pleito, do Brasil e da
Bahia, está inicialmente bem encaminhado. Já foram
elencados os próximos passos para divulgar o Projeto da Universidade Mundial, que serão articulados
com o apoio do Itamaraty para que obtenha apoio de
organizações, da sociedade e de outros países, principalmente do Mercosul.
Estamos empenhados para que a Bahia sedie a
reitoria e o campus desta Universidade Mundial, proposta que tem a chancela dos poderes constituídos da
Bahia - Executivo, Legislativo e Judiciário, com a participação do Ministério Público e Defensoria Pública.
Esperamos, em breve, ver consolidada, no Brasil,
na minha querida Bahia, a instalação da Universidade
Mundial da ONU de Segurança e Desenvolvimento
Social.
Gostaria de anexar a este pronunciamento, e
pedir que conste dos Anais desta Casa, a íntegra de
boletim da Secretaria para Assuntos Internacionais e
da Agenda Bahia (Serinter), especialmente elaborado para prestar contas do andamento da proposta de
que a Universidade Mundial da ONU tenha sua sede
administrativa instalada na Bahia.
Muito obrigada!
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cidadãs e
cidadãos que nos acompanham pelos veículos de
comunicação desta Casa.
Muito se tem falado sobre o relatório sobre as
cidades latino-americanas feito pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), divulgado na semana passada, e que mostra
que o Brasil diminuiu a desigualdade social. Apesar de
o país ainda estar em quarto lugar, foi o que mais reduziu a desigualdade nos últimos anos, enquanto em
outros países ela cresceu. E isso se deve aos diversos
programas e políticas criadas pelo governo, como o
Plano Brasil Sem Miséria, com o desafio de superar
a extrema pobreza.
Por isso venho hoje a esta tribuna falar sobre
alguns destes programas, que já conseguem colocar
as políticas sociais no centro da estratégia de desenvolvimento. E o Brasil tem confirmado que é possível
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crescer distribuindo renda, combatendo a fome e promovendo a inclusão social.
Nos dois primeiros meses de implantação, o programa Brasil Carinhoso, que é a estratégia do Brasil
Sem Miséria voltada para a redução da extrema pobreza entre as crianças, já retirou 2,7 milhões de famílias
da situação de extrema pobreza. E isso foi possível
graças ao pagamento da complementação do Bolsa
Família, garantida às beneficiárias com filhos até seis
anos e que continuavam com renda per capita inferior
a R$ 70 mensais.
Este beneficio é uma complementação ao Bolsa
Família e representou um investimento de R$ 169,8
milhões. O Nordeste foi a região com maior número
absoluto de beneficiados pela ação, com a retirada
de 52% dos nordestinos que estavam em situação de
extrema pobreza.
Buscando a implementação de uma política de
inclusão produtiva aos agricultores, e buscando também
apoiar famílias em extrema pobreza a produzir mais,
melhor e a comercializar seus produtos, o Programa
Brasil Sem Miséria apoiou: a construção de cisternas,
melhoria da oferta de assistência técnica e extensão
rural (ATER), a distribuição de sementes e recursos
para aquisição de insumos necessários à produção,
além de capacitação.
No Estado da Bahia estão sendo implantados em
vários municípios do Território Irecê dentro da estratégia do Brasil Sem Miséria o projeto das Unidades de
Aprendizagem através de uma parceria do Governo
do Estado com a Embrapa e que visa a inclusão de
novas tecnologias que auxiliem no aumento da produção e da rentabilidade, além de ações de capacitação
e formação nas áreas de apicultura, caprinocultura e
mamonocultura. A estimativa é de que 3,6 mil famílias
sejam atendidas.
Visando ao enfrentamento dos impactos causados pela estiagem, foram estabelecidas medidas específicas no valor total de R$ 2,7 bilhões, reduzindo a
vulnerabilidade da população e atenuando os efeitos
da seca sobre a dinâmica familiar e produtiva com as
seguintes ações emergenciais de enfrentamento dos
efeitos da seca no semiárido;
• Operação carro-pipa do Exército - 3.360 carros-pipa já contratados em 640 municípios;
• Construção de cisternas – antecipação de parcelas, redução de contrapartidas e recursos para
novos convênios e aditivos - Bahia total de 27
mil cisternas;
• Recuperação de 2.400 poços;
• Antecipação do pagamento do Garantia Safra
- R$ 680 em 5 parcelas; – na Bahia 126 municípios com aproximadamente 85 mil beneficiários;
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• Bolsa Estiagem - R$ 400 em 5 parcelas para
agricultores não beneficiados pelo Garantia Safra - no Estado da Bahia já beneficiou 66.864
pessoas em 138 municípios;
• Venda subsidiada de milho para alimentação
animal - 10% de desconto sobre o preço mínimo
para agricultores familiares;
• Novas linhas de crédito facilitado - R$ 1 bilhão.
Outro beneficio neste sentido, que foi garantido
pelo governo no último dia 21 de agosto, foi a
autorização para os pequenos criadores de municípios em estado de emergência no Nordeste
e em partes de Minas Gerais e Espírito Santo
de venda de ovelhas e cabras através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e com
isso reduzir os danos causados pela estiagem.
Buscando a diminuição de famílias e populações
em situação de insegurança alimentar e nutricional,
além de organizar sistemas locais de segurança alimentar e nutricional e combater o desperdício de alimentos as Centrais de Abastecimento (Ceasas) terão
investimento de R$ 20,5 milhões do Ministério do Desenvolvimento Social e para a construção de novos
Bancos de Alimentos onde estes gêneros alimentícios - sem valor comercial mas com valor nutricional
serão processados e destinados a entidades socioassistenciais que oferecem alimentação a pessoas em
situação de insegurança alimentar, além de abastecer
Cozinhas Comunitárias, Restaurantes populares e unidades escolares. No Estado da Bahia dois municípios
foram contemplados com esta ação: Feira de Santana
e Camaçari.
Sr. Presidente, era esse o registro que eu gostaria de fazer, saudando esse projeto de enorme alcance social.
Muito obrigada!
Durante o discurso da Sra. Lídice da Mata, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata. V. Exª será
atendida nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg, como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero saudar nossa Líder, Senadora Lídice da Mata, pelo
seu pronunciamento.
Vou também fazer algumas reflexões, Senadora
Lídice, sobre os dados da pesquisa feita pelo Programa
das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
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– ONU/Habitat. Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que acaba de fazer, trazendo uma reflexão
importante sobre os programas desenvolvidos pelo
Governo Federal que têm contribuído para reduzir as
desigualdades no nosso País.
Mas é preciso registrar que, apesar do crescimento econômico que levou o País a ultrapassar o
Reino Unido e a consolidar o sexto maior Produto Interno Bruto do Planeta, o Brasil ainda é uma Nação
de muitas desigualdades. Segundo o relatório a que
acabo de me referir, do Programa das Nações Unidas
para os Assentos Humanos – ONU/Habitat, o Brasil é o
quarto País mais desigual da América Latina em distribuição de renda, ficando atrás somente da Guatemala,
de Honduras e da Colômbia. O resultado, no entanto,
não é totalmente ruim para o País. O relatório mostra
que o Brasil avançou no combate às desigualdades
nas últimas décadas. De acordo com o estudo, o País
era, em 1990, o número 1 no ranking das nações com
pior distribuição de renda.
Já tive oportunidade de ocupar esta tribuna para
fazer uma reflexão sobre o crescimento brasileiro dos
últimos anos, mostrando que, entre os países que
compõem o Brics, os países que têm uma condição
parecida com a do Brasil em certos aspectos, como a
China, a Índia, a África do Sul e o México também, o
Brasil foi o País que conseguiu aliar, nos últimos anos,
crescimento econômico com redução das desigualdades sociais.
O levantamento “Estado das cidades da América
Latina e do Caribe 2012 – rumo a uma nova transição
urbana”, divulgado ontem, aponta a América Latina
como a região mais desigual e com maior população
urbana do mundo.
O relatório projeta que a Taxa de População Urbana chegará a 89% em 2050. O Índice de Urbanização
Brasileira foi o maior em toda a América Latina entre
1970 e 2010. Hoje, 86,53% da população brasileira
vivem em cidades.
O rápido crescimento, no entanto, não significou
o desenvolvimento das regiões urbanas do País, que
sofrem com problemas graves de infraestrutura, de
moradia, de transporte, de poluição e de segurança
pública. Além disso, cinco cidades brasileiras estão
entre as que têm pior distribuição de renda entre as
camadas da população que moram nas cidades.
As cidades com pior distribuição de renda são
Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. No caso do Distrito Federal, já tive a oportunidade
de demonstrar aqui que, se considerarmos o Distrito
Federal e toda a região metropolitana, o chamado Entorno de Brasília, veremos que essas desigualdades
ainda são maiores e mais perversas.
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O estudo destaca o forte crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro de 1970 a 2009, deixando
para trás o México e os países que formam o Cone
Sul – Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai –, cobrando
relevância mundial.
Hoje, o PIB do País representa 32% do total do
PIB da América Latina. Ainda assim, quando se analisa
o PIB per capita, o Brasil ocupa a modesta 13ª colocação, de pouco mais de US$4 mil por ano, abaixo da
média latino-americana e dos países mais desenvolvidos da região, como México, Chile, Argentina e Uruguai, e até mesmo da Venezuela, que tem a economia
muito dependente do petróleo.
Portanto, isso mostra que o nosso Produto Interno Bruto per capita ainda está muito aquém das
necessidades da população. Nós estamos na modesta 13ª colocação em relação aos demais países da
América Latina.
O Brasil ainda perde para a maioria dos vizinhos
na questão da pobreza. Pouco mais de 20% da população vivem em situação de pobreza ou indigência,
percentual maior do que no Uruguai, na Argentina, no
Chile e no Peru. Costa Rica e Panamá também ficam
à frente do Brasil, com menores percentuais na Taxa
de Pobreza Urbana. Entretanto, o número de pobres
e indigentes no Brasil caiu pela metade em duas décadas – e essa é uma grande boa notícia: de 41% em
1990 para 22% da população em 2009. A Argentina e
o Uruguai também reduziram pela metade o número
de pobres, que hoje são 9% da população em ambos
os países. Mas foi o Chile o grande campeão no combate à pobreza, com redução de 70%: de 39% em
1990 para 12% em 2009, referente ao percentual da
população pobre no país.
De acordo com o pesquisador Erik Vittrup, Oficial
Principal de Assentamentos Humanos da ONU-Habitat,
hoje existem 124 milhões de pessoas pobres vivendo
nas cidades, o que equivale a cerca de 25% da população total da América Latina. Desses, 111 milhões
moram em favelas.
O levantamento da ONU-Habitat ressalta que,
apesar dos problemas e desafios para desenvolver as
cidades, o Brasil e a América Latina estão prestes a
viver um novo ciclo de transição urbana, que tem como
objetivo garantir a “melhora fundamental da qualidade
de vida nas cidades”, com igualdade e sustentabilidade. Isso, sem dúvida, é um grande desafio.
O estudo ainda afirma que “um dos casos mais
famosos e exitosos” da América Latina com relação à
regulamentação da administração pública das cidades
é a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada no
Brasil em 2000. A lei impõe um controle na capacidade de endividamento e equilíbrio nas contas públicas
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e proíbe a acumulação de déficits de um período de
governo para outro. Sem dúvida, isso foi um avanço
da democracia brasileira, que teve uma contribuição
importante do Congresso Nacional e que trouxe mais
segurança e mais responsabilidade à gestão administrativa do País.
É importante ressaltar, ainda, nesse estudo, a
afirmação de que o Brasil é apenas a 19ª nação da
América Latina em atendimento a saneamento básico.
E essa é uma questão que precisa ser enfrentada com
muita coragem, com muita determinação, e que deve
ser, no meu entendimento, um dos grandes focos do
investimento público e das Parcerias Público-Privadas
a serem desenvolvidas nos próximos anos no Brasil,
que é a do saneamento básico.
Mais uma vez, eu quero aqui ressaltar as grandes
diferenças entre o Distrito Federal, que é uma unidade
da Federação que tem grande parte da sua população
atendida por saneamento básico, e a nossa região
metropolitana do Distrito Federal, onde uma grande,
uma imensa parte da população não tem acesso a saneamento básico, trazendo consequências inúmeras,
especialmente o impacto sobre a saúde pública, sobre
a má qualidade da saúde pública, a pressão sobre a
rede pública de saúde.
Em relação à água, o estudo mostra que, apesar
de quase a totalidade do território urbano brasileiro ser
coberto por abastecimento de água encanada, ainda
há muitos problemas de fornecimento em favelas e em
áreas nas periferias das cidades, onde o fornecimento
sofre interrupções com alguma frequência.
Em relação às favelas, o estudo mostra que o Brasil é o 14º país da América Latina com mais pessoas
vivendo em favelas. No País, 28% moram em comunidades com infraestrutura precária, a grande maioria
em situação informal. O índice de moradores de favelas
no Brasil é mais alto do que a média latino-americana
de 26%. Apesar dos avanços dos serviços públicos,
o problema da moradia persiste na América Latina.
O déficit habitacional ainda é extremamente elevado.
Como ressaltou aqui a Senadora Lídice da Mata,
nós temos que reconhecer que esses são problemas
que se construíram ao longo de 500 anos da história
da ocupação do Brasil. E temos que reconhecer os
avanços, especialmente aqueles iniciados no governo
do Presidente Lula que têm continuidade no Governo
da Presidenta Dilma Rousseff. Foi assim, foi graças a
uma série de políticas públicas, às quais me vou referir
em seguida, que nós conseguimos reduzir a pobreza
no Brasil e aliar, ao longo de alguns anos do governo do Presidente Lula, algo que parecia impossível:
crescimento econômico com estabilidade financeira,

Terça-feira 28

44337

controle da inflação, redução da pobreza, redução das
desigualdades sociais, ampliação do emprego formal.
Na minha opinião, isso se deu em função de algumas políticas que estão sendo mantidas e aprofundadas no Governo da Presidenta Dilma – e precisam
ser aprofundadas –, como, por exemplo, o aumento
do poder real do valor do salário mínimo. Entendo que
essa é a grande política a ser desenvolvida no País,
que deve ser continuada, que deve ser aprofundada.
É uma política de dignidade, que amplia a capacidade,
o poder de compra do trabalhador brasileiro, aumenta
o consumo interno e que também alimenta a roda da
indústria, a engrenagem da indústria. Acaba que todos
ganham. Ganham os empresários, que podem produzir mais e que têm para quem vender, e melhoram as
condições de vida da população, dos trabalhadores,
que, com um salário mínimo de maior valor, podem
investir em outros bens que estavam distantes do seu
consumo, como cultura, educação e uma melhor alimentação. Portanto, entendo que devemos aprofundar
a política de melhoria do salário mínimo.
Há também as políticas sociais, como o Bolsa
Família. É muito importante registrar – e, agora, este
programa com uma nova roupagem, com todas as inovações apresentadas pela Presidente Dilma no Brasil
sem Miséria – o papel do Bolsa Família, no sentido
de fazer com que aquelas populações muito pobres
pudessem alcançar o nível mínimo de consumo, que
lhes desse uma boa condição de vida, que melhorasse a condição não apenas da pessoa que recebe, ou
seja, da mãe de família, mas de toda a família – das
crianças e da família dessas crianças beneficiadas
pelo programa.
Nós vimos aqui que um dos grandes problemas
da América Latina é o déficit habitacional, o que faz
com que um contingente muito grande da população
acabe buscando as alternativas em favelas ou em núcleos habitacionais com pouca infraestrutura.
Nesse sentido, é importante registrar também o
avanço do programa Minha Casa, Minha Vida, que,
além de constituir uma oportunidade de investimento e
de geração de empregos, é uma grande oportunidade
para que as pessoas mais pobres possam ter acesso
a uma casa, para morar com dignidade, com um mínimo de infraestrutura.
Percebemos, ao andar por este País – não é
diferente aqui, na região metropolitana do Distrito Federal –, o grande número de casas que estão sendo
construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida.
E, por falar em construção, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero registrar aqui, com muita alegria, uma visita que tive oportunidade de fazer na última
sexta-feira, acompanhado do Presidente da Sudeco –
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Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Trata-se de um projeto desenvolvido pela Sudeco, em
parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia – o IFB, de Brasília, o Instituto Federal de
Brasília, que é o projeto Mulheres na Construção, em
que se busca capacitar mulheres para alguns tipos de
serviço na construção civil, especialmente o serviço
de pintura e o serviço de azulejaria.
E há um dado muito interessante: temos em torno de 90 mil trabalhadores empregados na construção
civil no Distrito Federal e só 3% desses são mulheres.
Portanto, há apenas algo em torno de 2.700 mulheres
trabalhando na construção civil.
Com essa capacitação de mulheres, segundo o
Presidente do Sinduscon, Júlio Peres, há a possibilidade de imediatamente dobrar o efetivo de mulheres
trabalhando na construção civil. E ele fez alguns comentários que considerei extremamente interessantes
sobre o que significa a mão-de-obra feminina trabalhando na construção civil.
A mulher falta menos que o homem, ou seja, é
mais assídua, torna o ambiente de trabalho mais ameno
e não tem resserviço, ou seja, elas são caprichosas,
não há necessidade de refazer um ou outro serviço que,
porventura, no trabalho normal, precisaria ser refeito.
E o projeto Mulheres na Construção, que deve
ser ampliado para todo o Brasil, já está sendo ampliado
para toda a região geoeconômica, para toda a região
metropolitana do Distrito Federal, dobrará o número
de mulheres que serão capacitadas no Distrito Federal
neste segundo semestre.
É importante registrar isso porque, segundo a
Sudeco, de cada 15 famílias monoparentais do Distrito
Federal – aquelas famílias que são dirigidas por uma
única pessoa, um homem ou uma mulher –, 14 são
dirigidas por mulheres, o que mostra o alcance social
do programa Mulheres na Construção.
E gostaria de agregar outro. Na minha experiência
como Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão
Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhando com apoio a cooperativas, núcleos de produção de
costura, de bordado, de artesanato, composto quase
que exclusivamente por mulheres, e também a partir
da minha convivência com o saudoso Presidente do
nosso partido, Miguel Arraes, aprendi que quando se
investe nas mulheres a capacidade de inclusão social,
a capacidade de distribuição de renda é muito maior, é
muito mais efetiva, porque todo recurso, todo dinheiro
recebido pelas mulheres é investido na casa, é investido na família, é investido nos filhos, e isso produz um
resultado efetivo de inclusão social.
Por outro lado, ao investir nas mulheres, ao fazer
com que as mulheres tenham a possibilidade de au-
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ferir uma renda, há um processo de empoderamento
das mulheres na sociedade e na casa. Isso, além de
gerar felicidade, especialmente às mulheres, contribui para um ambiente mais pacífico, mais respeitoso
dentro do lar.
Foi realmente emocionante ouvir os relatos das
mulheres sobre o que tem sido a experiência daquele
curso, do ponto de vista dos horizontes, das possibilidades que estão se abrindo para a vida dessas mulheres. Cada mulher recebe uma bolsa de R$200,00
para custear o seu deslocamento, o seu transporte. São
cursos de 205 horas, oferecidos pelo Instituto Federal
de Brasília, em parceria. É um programa da Sudeco.
E aqui quero cumprimentar o Presidente Marcelo
Dourado e toda a equipe da Sudeco pela ideia do programa, desejando que possa se expandir não apenas
pela região Centro-Oeste, mas por todo o País.
Quero registrar também outros programas importantes que têm contribuído para melhorar a condição
de vida das pessoas mais simples do nosso País e
que, certamente, ao longo dos anos, contribuirão para
reduzir as desigualdades, como o Pronaf, que ampliou
muito a possibilidade de acesso ao crédito para agricultores familiares.
Sr. Presidente, estamos ainda diante de um enorme desafio. Esses dados mostram que quando a Presidenta da República decidiu que o lema do seu Governo
seria “um país rico é um país sem miséria, é um país
sem pobreza”, esse deve ser o grande foco do esforço
nacional, que deve unir todas as forças políticas deste
País, independente de partido político. Todos os setores
da sociedade devem ter como objetivo central extinguir a miséria em nosso País, reduzir enormemente a
pobreza, construir um país mais igual, em que todos
tenham acesso à educação de qualidade, a um serviço público de saúde de qualidade, a um transporte
coletivo de qualidade. E isso, sem dúvida, tem que ser
objeto de uma grande união nacional, de um grande
esforço nacional.
Portanto é o registro que eu gostaria de fazer na
tarde de hoje. É importante registrarmos os bons programas, Sr. Presidente, as boas ideias, para que se
multipliquem pelo Brasil, facilitando, assim, o alcance
do grande objetivo de acabar com a miséria em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
O próximo orador seria eu, mas estou cedendo
ao Senador Casildo Maldaner, que, logo em seguida,
assumirá a Presidência, para que eu possa fazer o
pronunciamento.
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Esta Mesa saúda os membros da Associação dos
Profissionais Imobiliários do México, que acompanham
a sessão aqui em nosso plenário.
Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Anibal Diniz, e caros Colegas. Em primeiro lugar, agradeço a bondade de aceitar a permuta para que eu possa me pronunciar antes de V. Exª.
Quero aproveitar, nesta tarde, eu que estou chegando de Santa Catarina, meu Estado, para fazer alguns comentários. Serei breve, mas quero deixar aqui
algumas ponderações em relação ao plano que a Presidenta da República tem lançado nos últimos dias.
Os anúncios feitos recentemente pelo Governo
Federal com relação às obras de infraestrutura – especialmente logística – nos dão a esperança do propósito de criar bases sólidas para o crescimento do País.
O modelo de concessão à iniciativa privada para
exploração de ferrovias representa uma eficaz alternativa ao nosso transporte de base essencialmente rodoviária e, mais do que isso, a correção de um atraso
histórico que nos distancia dos países desenvolvidos.
São dois temas que mexem, sem dúvida alguma, com
o Brasil. A questão da logística: ferrovias e rodovias;
aonde se vai se sente isso muito de perto. Então, faço
uma análise. Acho que em todos os Estados da Federação é alguma coisa muito clara, muito presente, e não
é diferente em relação ao meu Estado, Santa Catarina.
As consequências dessa carência provocam graves danos à nossa economia, elevando, enormemente, os custos de produção deste País de dimensões
continentais.
Faço questão de relatar a realidade vivida em
meu Estado, exemplar para o entendimento da situação. Temos, na região do oeste catarinense, um dos
mais importantes polos agroindustriais do País, onde
trabalham de grandes cooperativas a pequenos agricultores familiares; enfim, produtores de todos os portes.
Entre as diversas atividades e culturas, destaca-se a
produção de aves e suínos, que são vendidos no Brasil
e exportados mundo afora.
Os grãos são insumo básico da alimentação dos
animais – em especial, o milho, que tem, no Centro-Oeste brasileiro, seu principal polo produtor. Não temos, no entanto, uma ligação ferroviária que traga esses
grãos de lá do Centro-Oeste, uma ligação com maior
agilidade e menor gasto, reduzindo drasticamente os
custos de produção. Tal ligação passaria – que viesse
do Mato Grosso, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
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do Sul – pelo Paraná e se estenderia, passando pelo
oeste catarinense, inclusive até o Rio Grande do Sul.
Com relação ao escoamento, é possível vislumbrar outra linha, que saia da região em direção ao
litoral, ligando esses centros produtores aos nossos
portos, em conexões intermodais, de onde partiriam,
para alimentar o mundo. Então, este é o sonho, esta
é a grande tese, hoje, dessas agroindústrias, dos produtores ligados a essas agroindústrias, as cooperativas daquela região do oeste catarinense, do nosso
Estado, como também é da região das Missões, no
Rio Grande do Sul, como também é do sudoeste do
Paraná, para que venha uma ferrovia daquela Região
Norte, de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
pegando por essa parte ocidental, mais do ocidental
brasileiro, passando pelo oeste e indo ao Rio Grande.
E, daí, do oeste, depois de transformar esses grãos,
essa matéria-prima, em alimentos, em carnes, saindo
de lá, intermodal – fala-se muito na Ferrovia do Frango, que sairia do oeste do meu Estado com destino
aos portos do litoral.
E aí nós temos São Francisco, Itapoá, Navegantes, Itajaí. São os portos que trabalham com contêineres. Sairiam os contêineres da região produtora, da
transformação de grãos em carnes, e viriam para os
portos e daí sairiam não só para o Brasil, e não só por
terra, mas principalmente para alimentar o mundo por
meio dos navios.
Essa é a logística que, sem dúvida alguma, daria
condições claras para que possamos concorrer com
o mundo inteiro. Essas duas ferrovias, já apelidadas
de Ferrovia da Integração, porque traria os grãos para
a região, e Ferrovia do Frango, são vitais não apenas
para o incremento da produção, mas para a verdadeira
sobrevivência do setor, que emprega milhares de brasileiros e é a peça-chave da nossa economia.
Não obstante toda essa relevância social e econômica, os trechos não foram incluídos no programa
recém-lançado pelo Governo – falha que, acredito, será
corrigida muito em breve. Está no plano, mas não foi
lançado neste pacote, nesta perspectiva, que trouxe
muito alento e muitos aplausos, inclusive em relação
ao Brasil como um todo.
Aguardamos, ainda, um melhor detalhamento do
modelo de concessão e do ponto real de envolvimento
financeiro do Governo Federal nos projetos, em curto
e médio prazo. Contudo, é preciso reconhecer que o
caminho escolhido pela Presidente foi acertado.
Aliado ao esforço de desenvolvimento da malha
ferroviária, o Ministério dos Transportes anunciou na
semana passada a retomada dos processos licitatórios
para importantes obras viárias em todo Brasil, incluindo construção, restauração e manutenção em 7.839
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quilômetros de rodovias, com investimento previsto de
R$16,5 bilhões.
Junto com outras ações importantes – e cito o
esforço para diversificação da matriz energética e o
programa de prevenção a desastres naturais, chamado
de PAC da Prevenção – apontam a busca de construção de bases sólidas para o crescimento econômico
do País, principalmente a médio e longo prazo. Como
já dissemos desta tribuna repetidas vezes, trata-se da
escolha adequada para o combate a fatores exógenos,
como uma crise econômica que não dá sinais de arrefecimento, em vez de incentivo ao consumo que, além
de seu caráter efêmero, provoca o endividamento de
famílias e traz de volta a sombra indesejada do risco
inflacionário.
Evidentemente, ainda temos outras ações essenciais que não podem ser esquecidas, com igual
capacidade de dotar o País de condições para seu
desenvolvimento. Atenho-me a duas delas: a reforma
tributária e um novo pacto federativo.
A desoneração mitigatória implementada até
agora pelo Governo, com reduções pontuais de determinados impostos ou redução da carga sobre a folha
de pagamento de setores específicos, pode até trazer
alívio imediato, mas efêmero.
Setores produtivos e cidadãos estão sufocados
por um peso tributário hercúleo, que toma de assalto 36% do PIB brasileiro, através de um intrincado e
burocrático sistema de impostos diretos e, principalmente, indiretos, penalizando ainda mais a população
de menor renda.
Por fim, Sr. Presidente e caros Colegas, este
enorme bolo acaba concentrado, de forma cruel, nas
mãos da União, provocando um nefasto desequilíbrio
entre nossos entes federados. Estados e Municípios
estão com seus caixas minguados, enquanto a União
administra dois terços do total arrecadado. Um novo
pacto federativo que redistribua não apenas a arrecadação, mas também as atribuições e competências
dos entes federados, conferirá racionalidade inédita
na gestão pública brasileira.
Por que digo isso? Porque descentraliza, passa
responsabilidades maiores aos Estados e Municípios,
com condições, também, da redistribuição da renda,
é claro, e aí desafoga o Governo Federal; não fica ele
intrincado para administrar o País com essas dimensões. O Governo Federal tem que ser mais um regulador das políticas nacionais. Tem que ser isso. Não
pode o Governo Federal ficar administrando, como
agora, greves daqui, greves de lá.
Às vezes, há coisas sobre as quais o próprio Ministério Público Federal deveria agir, porque em função
de prejuízos até de medicamentos. Navios carregados
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querem entrar e não podem descarregar por causa
das greves, faltando a questões de saúde, questões
de vida. Cargas e cargas nos portos, com produtos
perecíveis se estragando nas fronteiras.
Quer dizer, administrar greves, esse problema
todo, isso é duro. Acho que não é a função do Governo Federal.
Então, nós deveríamos fazer uma reforma do
pacto federativo, fazer com que, na verdade, se redistribuam as obrigações, se redistribuam os direitos, as
arrecadações também e fique o Governo Federal mais
baseado nas linhas regulares, norteando as políticas
nacionais. Fica bem melhor, mais prático, mais eficiente.
E os Estados e Municípios têm condições de colocar
em prática. Nós teríamos, harmonicamente, uma coisa mais eficiente, mais definida, mais elaborada, sem
dúvida alguma.
Obviamente, temos consciência de que não é
possível fazer tudo ao mesmo tempo, agora. São mudanças profundas, muitas das quais obrigam a cortar
na carne, como se diz popularmente. Não esqueçamos,
nobres Colegas, que seria injusto exigir exclusivamente
do Governo Federal. Não podemos nos eximir, como
legisladores, de nossa responsabilidade. É daqui, do
Congresso Nacional, de nossas Casas de Leis, que
deve partir a base dessa mudança, que provocará uma
verdadeira revolução em nosso País.
Trago isso, nobre Presidente e caros Colegas,
porque entendo que é o momento de nós, como a Presidente Dilma teve a coragem e está partindo para um
caminho de descentralizar os PACs das realizações,
da aquisição de logística... E aí as logísticas dos nossos portos são ferrovias, rodovias. Fazer com que o
setor privado participe... Quer dizer, delegando isso,
mas normatizando, não deixando de acompanhar, não
deixando de fiscalizar, não deixando de fazer com que
as coisas sejam as melhores possíveis.
Nós temos que partir também para a descentralização, para que o Governo não fique só administrando
muitas vezes, como eu disse agora, greves dos setores,
greves daqui, greves de lá. E porque centraliza tudo,
o Governo Federal, os sindicatos atualmente que têm
poder de orientação de certas categorias do Brasil
inteiro, ocorrem estas questões todas: mercadorias
perecendo, produtos para medicina, para as nossas
pessoas, tentando entrar e não conseguem. Temos
que ser mais ágeis. E aí um pacto federativo, com descentralização, o Governo procurando transferir obrigações, mas condições também. E o Governo Federal,
eu acho que a melhor solução que tem é normatizar,
é diligenciar, é traçar as políticas nacionais, para que,
harmonicamente, o País, os Estados federados, os
Municípios e a Nação brasileira possam conviver com
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desenvolvimento, com bem-estar, com saúde, com segurança, enfim, em todos os setores.
Esse é o caminho, e nós, no Congresso Nacional,
temos essa responsabilidade.
Agora, sob a Presidência do eminente gaúcho,
Senador Paulo Paim, são essas as considerações que
trago, agradecendo, mais uma vez, porque o nosso
Amorim conseguiu fazer com que eu pudesse falar
antes de V. Exª. E, agora, em seguida, vem a voz do
Acre, lá do centro-norte, daquela região para o Brasil
todo acompanhar.
Muito obrigado, caro Presidente e nobres Colegas, por este momento.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldener, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos pelo pronunciamento, Senador Casildo Maldaner, ex-Governador do Estado de
Santa Catarina e grande Senador por aquele Estado
e pelo País.
Passamos a palavra agora ao nobre Senador
Anibal Diniz, do PT do Acre, que muito orgulha não
só o Estado, mas também a Nação.
Senador Anibal, apenas me permita que eu faça
dois registros, sob a orientação da Secretaria-Geral
da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
43, de 2012, da Liderança do PSD, a Senadora Kátia
Abreu para integrar o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 0043/2012-GLPSD
Brasília, 15 de agosto de 2012.
Ref: Indicação do PSD para compor o Conselho do
Diploma Mulher – Cidadã Bertha Lutz
Senhor Presidente,
Cumprimentado Vossa Excelência, coloco meu
nome a disposição, pelo Partido Social Democrático
– PSD, para compor Conselho do Diploma Mulher –
Cidadã Bertha Lutz, destinado a agraciar mulheres
que, no país, tenham oferecido contribuição relevante
à defesa dos direitos da mulher e questões de gênero.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa, nos termos do Ofício nº
44, de 2012, da Liderança do PSD, o Senador Sérgio

Terça-feira 28

44341

Petecão para integrar o Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 44/2012-GLPSD
Brasília, 15 de agosto de 2012
Ref: Indicação do PSD para compor o Conselho do
Diploma José Ermírio de Moraes
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Sérgio Petecão, pelo Partido Social Democrático – PSD, para compor o Conselho do Diploma José
Ermírio de Moraes, destinada a agraciar personalidades de destaque no setor industrial que tenham oferecido contribuição relevante à economia nacional, ao
desenvolvimento sustentável e ao progresso do País.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que acompanham aqui das galerias do Senado
Federal, quero inicialmente destacar a importância da
decisão do Ministério do Desenvolvimento Agrário de
destinar ao Estado do Acre mais de R$95 milhões para
a agricultura familiar na safra deste ano, com foco em
dois grandes objetivos: a organização econômica e a
sustentabilidade.
A liberação desses recursos faz parte de um conjunto de políticas públicas e investimentos do Plano
Safra da Agricultura Familiar 2012/2013, anunciados
na última sexta-feira, dia 24, pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, em Rio Branco.
Vale ressaltar que o Plano safra 2012/2013 prevê,
para todo o Brasil, um investimento de R$18 bilhões
para o fortalecimento da agricultura familiar. Para o Estado do Acre, o Ministro Pepe Vargas anunciou R$95
milhões, que serão operacionalizados através do Banco
do Brasil e do Banco da Amazônia. As operações de
crédito para o agricultor familiar terão juros subsidiados entre 0,5% e 4% ao ano.
Na ocasião, feita toda a exposição, com muita
competência, pelo Ministro, mostrando todos os passos
que estão sendo dados em relação aos investimentos para o fortalecimento da agricultura e da reforma
agrária, tive oportunidade de fazer uma saudação ao
Ministro, e eu disse a ele que nós estávamos vivendo
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uma segunda revolução no Acre. O gaúcho José Plácido de Castro fez a primeira revolução ao conquistar as
terras do Acre para o Brasil, e, naquele momento, com
a presença do Ministro Pepe Vargas, estava acontecendo também uma espécie de revolução na produção
agrícola do Estado, não só pelos investimentos anunciados pelo Ministro Pepe Vargas, mas principalmente
pelo esforço que está sendo feito pelo Governador Tião
Viana no sentido de promover um grande movimento
de mecanização agrícola e de fortalecimento do setor
produtivo. Então, exatamente por haver uma infinidade de ações que estão acontecendo neste momento,
eu disse ao Ministro que ele estava fazendo parte de
uma segunda etapa, de uma segunda revolução para
o setor produtivo do Estado do Acre.
Dos R$95 milhões destinados ao Acre, R$85
milhões serão utilizados em ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o
Pronaf. Esse total é R$15 milhões superior ao previsto
para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011/2012.
Dos R$85 milhões, R$40 milhões serão utilizados
para investimentos em máquinas e equipamentos, e
R$45 milhões para o custeio da produção, incluindo
sementes e adubo. Além do crédito, os produtores familiares terão cerca de R$5 milhões nessa safra para
financiar serviços de assistência técnica e extensão
rural. Parte desse valor vai para as famílias que vivem
em extrema pobreza.
É interessante mencionar que, no Acre, 85% dos
estabelecimentos rurais são de agricultores familiares.
Ou seja, são 25.187 famílias vivendo da produção
agrícola do arroz, do feijão, da macaxeira, do milho, do
leite, da criação de pequenos animais e aves, e também agora, com o complexo da suinocultura, muitos
agricultores vão aderir à produção de porcos. Isso sem
falar dos extrativistas, que vivem da castanha e da borracha, e dos pescadores e piscicultores, que também
formam um importante segmento produtivo do Estado.
Temos hoje, no Estado do Acre, mais de 82 mil
pessoas trabalhando no setor produtivo, o que representa 83% da mão de obra ocupada no meio rural e
na floresta. Nossos produtores rurais são responsáveis
por 81% da produção estadual.
Na última sexta-feira, como acabei de dizer, tive
a honra de participar da solenidade de lançamento do
Plano Safra da Agricultura Familiar 2012/2013 para
o Estado do Acre. Estavam presentes o Governador Tião Viana; o Deputado Federal Sibá Machado; o
Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Élson
Santiago; o Prefeito de Rio Branco, a nossa capital,
Raimundo Angelim, e também vários Secretários de
Estado, como o Secretário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, do Ministério do Desenvolvi-

Agosto de 2012

mento Agrário, Sérgio Lopes – que é Secretário em
âmbito nacional. Também tivemos a representante da
Diretoria de Políticas para as Mulheres do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, Maria Isolda; a Delegada Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário
no Acre, Zenilda Lima; o Superintendente do Incra no
Acre, Thaumaturgo Neto, e o coordenador do programa Terra Legal, no Acre, Antônio Brana. Entre os Secretários de Estado presentes, quero destacar aqui o
Secretário Lourival Marques, que é o Secretário da
Siatec, que cuida de toda a parte produtiva do Estado;
e o Secretário de Indústria e Comércio, Edvaldo Magalhães. A todos cabe o nosso reconhecimento, porque
verdadeiramente têm se empenhado ao máximo para
a produção desse resultado.
Além da liberação dos recursos, que sabemos ser
essencial, quero ressaltar ainda as medidas estratégicas previstas no novo Plano, entre elas a garantia de
compra da produção do pequeno produtor e as ações
de estímulo à tecnologia, à melhoria do plantio e à
criação de animais. São investimentos que provocarão uma mudança expressiva no cenário econômico
do País e, principalmente, no nosso Estado do Acre.
O limite de enquadramento para o Grupo B do
Pronaf, por exemplo, cresceu, com a ampliação da
renda bruta anual do agricultor, de R$6 mil para R$10
mil reais. Isso significa que, a partir de agora, os agricultores do Grupo B também podem contratar financiamento de custeio e ter acesso ao Seguro da Agricultura Familiar e ao Programa de Garantia de Preços
da Agricultura Familiar.
Os produtores passam também a contar com a
ampliação do acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Pnae, cujo limite de compras
da agricultura familiar para a alimentação escolar foi
ampliado de R$9 mil para R$20 mil por agricultor, por
ano. Isso é um incremento muito importante, Senador
Paim. Imagine que um agricultor familiar que podia
vender até R$9 mil por ano para alimentação escolar
teve seu limite ampliado para até R$20 mil.
Outra modalidade de compra de alimentos, a
Compra Institucional, permite que órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital
ou Municipal comprem da agricultura familiar com seus
próprios recursos, usando as regras do Programa de
Aquisição de Alimentos. Com isso, hospitais e penitenciárias, por exemplo, poderão negociar diretamente com
quem produz. Esse avanço resultará em mais mercado e mais renda para a agricultura familiar, pois será
possível uma negociação direta, sem o atravessador.
Também citamos aqui que, no Plano Safra
2012/2013, o Seguro da Agricultura Familiar passa a
cobrir até R$7 mil da renda. Além de assegurar a qui-
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tação do financiamento contratado em caso de adversidades climáticas, o seguro vai garantir também que
o agricultor possa ter condições de chegar à próxima
oportunidade de plantio.
No Acre, além dos recursos do Plano Safra da
Agricultura Familiar 2012/2013, foram firmados outros
convênios de incentivo ao desenvolvimento rural. Entre
eles, uma biblioteca rural do Programa Arca das Letras,
do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse programa foi criado em 2003 para incentivar a leitura no meio
rural, implantar bibliotecas e formar agentes de leitura
nos assentamentos de reforma agrária. Atualmente,
um total de 21 Municípios acrianos já recebeu bibliotecas rurais, que têm beneficiado diretamente 59 mil
famílias, com pelo menos 63 mil títulos já distribuídos.
Cito ainda, com satisfação, o lançamento do
Projeto Fortalecimento da Cidadania e Organização
Produtiva de Mulheres Rurais do Acre. Essa é outra
parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário
e o Governo do Acre, que tem por objetivo fortalecer a
cidadania e a organização produtiva de mulheres rurais. Por meio dessa medida, serão beneficiadas 9,2
mil mulheres em todo o Estado, com investimentos de
R$2,4 milhões.
Destaco ainda o esforço contínuo do Governo
estadual no fortalecimento da economia regional. No
início do último mês de junho, foi feita a maior entrega
de equipamentos agrícolas da história do Acre, um total
de 364 máquinas agrícolas, para melhorar a agricultura familiar no Estado. Essas máquinas são destinadas
à mecanização agrícola e à construção de tanques e
açudes para o programa de piscicultura.
Cito ainda a entrega de títulos definitivos de propriedades, os títulos rurais do programa Terra Legal, e
de títulos do Instituto de Terras do Acre (ITERACRE),
além dos avanços no Programa Estadual de Piscicultura.
Estamos andando a passos largos com esse programa de piscicultura, que vai revolucionar o setor, com
resultados significativos, principalmente quando estiver
em funcionamento, já no ano que vem, o Complexo
Industrial de Piscicultura, que está sendo construído
na BR-364, no Município de Senador Guiomar. No local, haverá um centro de alevinagem com capacidade
para produção de 20 milhões de alevinos por ano, uma
fábrica de ração e um moderno frigorífico de peixe,
com potencial para processar 20 mil toneladas por ano.
Imaginem o impacto positivo dessas medidas na
geração de emprego e renda entre os trabalhadores
rurais. Esse programa também tem o apoio do Governo Federal.
Vale ressaltar que, este ano mesmo, nós tivemos a liberação de emenda de apoio ao programa
de piscicultura no Estado do Acre, que já tem a ple-
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na solidariedade do Ministro da Pesca e Aquicultura,
Marcelo Crivella.
Neste mês também, tive a oportunidade de conhecer as instalações da unidade de produção de suínos
Dom Porquito, inaugurada na Estrada do Pacífico, no
Município de Brasiléia. Essa unidade, dentro de dois
anos, terá investimentos da ordem de R$50 milhões
para toda a cadeia produtiva, que envolverá cerca de
cem produtores familiares do Estado. O empreendimento é privado, mas tem total apoio do Governo do
Estado e demonstra o quanto os empresários estão
acreditando nessa disposição do Governo em investir
no setor produtivo, principalmente porque, com a ligação do Acre com os portos do Pacífico, nós teremos
ali uma grande possibilidade de exportação desses
produtos para países vizinhos, como o Peru e a Bolívia.
Relembrando que o extrativismo representa a
alma da produção do Acre no meio rural, gostaria ainda de lembrar que, hoje, a segunda maior exportadora
do Estado do Acre é uma cooperativa de produtores
rurais, a Cooperacre, que vende toda a nossa castanha, polpa de frutas e borracha para diversos Estados
e até mesmo para fora do Brasil.
Todos esses avanços são, inegavelmente, resultado de vantagens criadas ainda no Governo do ex-Presidente Lula e hoje ampliadas pela nossa Presidenta Dilma Rousseff. São a prova de que continuamos
trabalhando com a intenção e, principalmente, com a
decisão de dar preferência aos mais pobres, àqueles
que mais necessitam. Acreditamos que é justamente
por meio dessa política que faremos com que o Acre
se torne um Estado melhor para todos.
Feito esse registro, Sr. Presidente, gostaria de
tratar de outro assunto que considero importante: a
divulgação, no último sábado, da pesquisa eleitoral
realizada pelo Instituto Ibope para Rio Branco, capital
do Estado do Acre.
Por que trago aqui esse assunto, que já havia
trazido na semana passada? Exatamente porque o
candidato Tião Bocalom, do PSDB, havia entrado na
Justiça para impedir que os resultados da pesquisa
Ibope fossem conhecidos do público, mas o Ibope
entrou com uma reconsideração na Justiça e obteve
autorização para a publicação.
Como já fiz referência neste plenário na semana
passada, o candidato Tião Bocalom entrou na Justiça
Eleitoral para impedir que os números da pesquisa
chegassem à opinião pública. No entanto, a verdade
veio à tona, e a população acabou tomando conhecimento do que o Ibope apurou.
O candidato do PT e da Frente Popular, Marcus
Alexandre, está com 38% das intenções de voto, enquanto o candidato Tião Bocalom, do PSDB, aparece
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com 37% das intenções de voto. Em terceiro, está o
candidato do PMDB, Fernando Melo, com 5%, e os
demais candidatos somam, juntos, 5%, sem contabilizar os indecisos, brancos ou nulos.
O fato que o candidato Tião Bocalom tentou esconder é que o candidato do PT e da Frente Popular à
Prefeitura da capital, Marcus Alexandre, está na frente, com 38% contra 37% dos votos de Tião Bocalom.
Ainda que estejam tecnicamente empatados, isso é
muito significativo, porque Marcus Alexandre é jovem,
estreante na política, sendo essa sua primeira disputa
eleitoral. No início, parecia que Tião Bocalom ganharia com muita facilidade as eleições, e hoje o quadro
já está embolado, com empate técnico entre Marcus
Alexandre e Tião Bocalom. A continuar essa razão de
subida do candidato Marcus Alexandre, é possível que
ocorra um distanciamento importante nos próximos dias.
Mas números são apenas números, refletem
apenas a realidade, a radiografia de um momento.
Então, mostrar os números e fazer com que a população tenha acesso a essas informações é algo absolutamente natural. O que não foi natural, reitero, foi a
postura autoritária do Sr. Tião Bocalom, que não está
sintonizado com este momento democrático da vida
brasileira. Temos total tranquilidade em dizer isso, porque convivemos aqui no Senado com oposição, com
pessoas da oposição, Senadores dos mais diferentes
matizes ideológicos, e temos uma convivência pacífica.
Mas esse clima de intolerância que tenta ser colocado
a ferro e fogo por pessoas como o candidato Tião Bocalom, lá em Rio Branco, é algo que é preocupante, é
inadmissível e não pode ter guarida, sob o risco de se
criar um ambiente de instabilidade, de animosidade,
com o qual fica muito difícil conviver.
Por isso, faço questão de trazer este assunto
para o plenário do Senado, onde temos a convivência salutar com Senadores de todos os partidos, com
divergências de opinião, mas sempre com muito respeito à democracia.
Assim, manifesto hoje minha satisfação pelo fato
de os números da pesquisa Ibope terem chegado ao
conhecimento do eleitor de Rio Branco. Neste momento,
estamos apenas na fase inicial do programa de rádio
e televisão, e, daqui até o dia 7 de outubro, há todo o
tempo para que o candidato reveja suas estratégias
e procure encontrar uma forma de convencer o eleitor com a verdade, com propostas, no sentido de se
tornar o escolhido dos eleitores. Não adianta querer
guerrear contra os números, contra aquilo que a transparência pública não teria nenhuma possibilidade de
permitir que acontecesse, de os números ficarem às
escondidas, sem que chegassem ao conhecimento
da opinião pública.
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Para concluir, Senador Paim, quero dizer também que, a exemplo dos demais Senadores que têm
acompanhado a situação eleitoral nas suas bases, estive, na semana passada, em vários Municípios, fizemos uma agenda muito importante, e quero destacar
que o Partido dos Trabalhadores está muito bem em
todos os Municípios onde está disputando. Temos 22
Municípios no Acre e estamos lutando para termos a
maioria dos Municípios. Na última eleição, elegemos
12 prefeitos do PT e mais alguns outros de partidos
aliados e queremos ver se conseguimos ampliar ainda
essa posição nessas eleições de 2012.
Ver se conseguimos ampliar ainda essa posição
nessas eleições de 2012.
Vale ressaltar que – além dos candidatos jovens
que o Partido dos Trabalhadores apresentou, como o
Marcos Alexandre, em Rio Branco, que é um jovem;
o Dr. Rodrigo, em Tarauacá, outro jovem; o Marcos
Fernando, em Brasileia, um outro candidato jovem; o
Marcelo Siqueira, vice do candidato do PV em Cruzeiro do Sul; também um jovem, professor universitário
– temos também outros jovens que vieram de outros
partidos, como em Sena Madureira.
Sena Madureira é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, onde temos um jovem do PR, que está
sendo apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, o Mano
Rufino, tendo como vice um candidato do PCdoB, o
Hermano Filho. Em Sena Madureira também temos uma
chapa que representa o novo, a possibilidade de uma
nova discussão, uma discussão diferente a respeito das
possibilidades daquele Município, que fica em plena
BR-364, que já tem uma ligação e terá concluída essa
pavimentação até Cruzeiro do Sul. Então, tem tudo para
uma grande perspectiva de desenvolvimento, onde há
uma política muito atrasada, muito cheia de amarras
que não permitem o desenvolvimento acontecer.
Com esse jovem Mano Rufino, que está com todo
gás fazendo visitas de casa em casa, conversando com
os eleitores, debatendo sobre as propostas, acreditamos que Sena Madureira também vai entrar nesse
ritmo de desenvolvimento que está presente em todo
o Estado do Acre. Tenho certeza de que vai ser algo
muito bom para o povo de Sena Madureira se acontecer esse envolvimento nessa campanha, participando
diretamente dos debates. E, na medida do possível,
acompanhando esse momento que está acontecendo
lá com esse jovem Mano Rufino, como candidato da
Frente Popular pelo PR.
Da mesma forma, posso afirmar que, nessa mesma semana, o Senador Jorge Viana esteve em outra
região do Estado, a região do Vale do Acre – esteve
em Assis Brasil, Brasileia, Xapuri, Epitaciolândia – e
certamente vai fazer esse relato aqui dos contatos que
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teve e do otimismo que está marcando esse momento
político do Acre e que acreditamos que com as eleições municipais vamos ter um momento ainda mais
interessante
Porque as pessoas estão participando diretamente, estão fazendo as suas críticas, as exigências e, ao
mesmo tempo, os candidatos, ao irem aos eleitores,
estão tendo de assumir responsabilidades, porque
este, Senador Paim, acho que é o grande diferencial
da política: na política, a gente tem de se apresentar,
tem de ter as conversas com os eleitores, assumir compromissos e depois tem de se responsabilizar em dar
as explicações na hora de voltar, quatro anos depois,
para pedir o voto novamente.
Eu acho isso muito salutar, porque as pessoas,
na medida em que não cumpriram com suas promessas, elas também são condenadas, são julgadas pelo
povo. Dessa maneira, acredito que a política tem algo
de transparência que as outras áreas não têm. Nas outras áreas das funções de Estado, digamos vitalícias,
as pessoas não têm de prestar contas ao eleitorado
a respeito das suas atitudes. Mas na política não; as
pessoas têm de se colocar diante dos eleitores para
fazer, digamos, a sua conquista do voto, comprometendo-se, assumindo compromissos. E, na medida em
que esses compromissos não são cumpridos, elas são
cobradas dos eleitores.
Exatamente por isso, advogo a ideia de que a política é a mais transparente das atividades humanas;
e, por isso, conclamo todas as pessoas, em todos os
municípios brasileiros, para que participem da vida dos
seus municípios, principalmente nesses próximos 40
dias que nos restam até o dia da eleição, no dia 7 de
outubro, em primeiro turno; que todos que puderem,
participem, acompanhem as propostas dos seus candidatos, e vejam aqueles que estão verdadeiramente
comprometidos e que podem trazer algo de novo e de
bom para a sociedade.
Nesse sentido, acredito que a gente vai estar
fortalecendo a democracia, ajudando a construir um
Brasil melhor a partir dos nossos municípios.
Era o que tinha a dizer, Senador Paim. Obrigado
pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Cumprimento o Senador Anibal Diniz e o convido a
presidir os trabalhos, para que possamos ouvir agora
o Senador Agripino Maia, como Líder.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, há uma boa notícia e
uma má notícia.
Primeiro, a boa notícia, boa para os brasileiros,
para a sociedade brasileira, para a democracia brasi-
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leira, para o ego do brasileiro. Na sessão do Supremo
Tribunal Federal, de agora à tarde, já dois Ministros do
Supremo votaram pela condenação de réus do mensalão, acompanhando o voto do relator – o Ministro
Fux e a Ministra Rosa Weber –, contribuindo para que
saia das preocupações do brasileiro a página negra
da impunidade. O mensalão virou símbolo de impunidade, e tudo indica que, nos casos em análise, de
empresários, de políticos, que, neste momento, estão
recebendo veredicto do Supremo Tribunal Federal,
haverá condenação, e haverá punição, e se varrerá
a impunidade, pelo menos, desses casos. Eu reputo
essa uma boa notícia para a sociedade e para democracia brasileiras.
Agora, uma má notícia também para a sociedade,
para a economia brasileira, para a geração de emprego,
para o bem-estar das famílias. Segundo projeções de
técnicos do Banco Central e do IBGE, o PIB do segundo
trimestre deste ano não deverá ultrapassar 0,4%, que,
somado ao 0,3% do primeiro trimestre, atingirá 0,7% no
primeiro semestre deste ano; um dado negativo e que
contraria completamente todas as projeções otimistas
que o Ministro da Fazenda e a área econômica do Governo vêm propalando como forma de animar, ainda
que de forma artificial, a economia e os investidores.
Reputo esse um dado perigoso, apesar dos esforços que o Governo vem fazendo pontualmente para
tentar segurar o crescimento, o que não vem acontecendo, porque – repito – são atitudes pontuais e que
se vêm mostrando ineficazes do ponto de vista da autossustentação do crescimento da economia.
A última do Governo foi anunciar – uma coisa
boa, coisa que eu aplaudo – o regime de concessões,
que são privatizações. O Governo se envergonha de
reconhecer o erro, de ter demonizado as privatizações
na campanha recente e anuncia o fato de privatizações
como sendo concessões de estradas, de portos e aeroportos, como forma de reconhecer que o Governo
não tem dinheiro, que o Governo não tem eficiência
para fazer o que o Brasil precisa em matéria de infraestrutura logística de porto, aeroporto e rodovia.
Muito bem, é o anúncio de um fato, mas, entre
o anúncio do fato e o fato ocorrido há uma distância
monumental. E aí vai a minha preocupação com o
cacoete do Governo. E eu quero pegar o exemplo da
Petrobras, que é a maior empresa brasileira, que é
feita por capital público. A maior parte do capital da
Petrobras é capital do Governo central, da União, mas
há milhões de investidores privados na Petrobras, que
querem, precisam e desejam, pelo investimento que
fazem em ações, ver a empresa lucrativa e ver dividendos ao final de cada ano. E o Governo aplica o seu
cacoete na Petrobras.
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Eu faço essa comparação porque quero fazer um
alerta no melhor sentido sobre os anúncios do Governo
e o comportamento do Governo. Porque uma coisa é
você falar em concessão, privatização de aeroporto,
porto, estrada; e outra coisa é a máquina o Governo,
impregnada de outro pensamento: efetivar as concessões ou privatizações. Porque há um sentimento dentro
do Governo do PT contra prestigiar o capital privado.
Veja o exemplo da Petrobras. Para que é que
existe a Petrobras? Para furar poço, descobrir petróleo, refinar e produzir gasolina, óleo diesel, querosene
de aviação, asfalto e vender ao consumidor brasileiro
ou exportar para o exterior, ou vender para Estados
e Municípios o asfalto e para gerar lucro, lucro para
União e lucro para os investidores.
Em que, no Governo do PT, a Petrobras se transformou? Num instrumento de contenção da inflação,
porque o preço dos combustíveis é operado, é manipulado de forma artificial. E, pior do que isso, a Petrobras passou a ser o instrumento: “Ah, se desse certo,
como seria bom!”. Passou a ser instrumento para, por
exemplo, só comprar plataformas de produtores brasileiros, seja qual fosse o preço.
Se a plataforma feita na Inglaterra – ou seja lá
onde fosse, na China, em Cingapura – custasse US$1
milhão e, no Brasil custasse US$3 milhões, dava-se
preferência à produção em território brasileiro. Até aí
está ótimo, eu adoro que o brasileiro tenha emprego
gerado pela economia brasileira. Ocorre que a galinha dos ovos de ouro morre. Com a repetição desse
modelo, que foi o que aconteceu, a Petrobras perdeu
o sentido de descobrir petróleo, perfurar poço, refinar
petróleo e começou a perder dinheiro com uma política equivocada. Basta ver a cotação internacional da
ação da Petrobras que desabou, pela percepção internacional de que a Petrobras tinha deixado de ser uma
empresa do ponto de vista econômico viável para ser
uma empresa usada politicamente.
A Petrobras tem capital público e tem capital
privado, e o acionista privado estava sendo lesado
politicamente por uma ideologia. Isso é o que estava
acontecendo e, creio eu, acendeu um sinal amarelo
e um sinal vermelho, em função do desabamento da
cotação das ações da Petrobras.
A Petrobras, que vivia de descobrir petróleo, interrompeu o processo de descobrimento de petróleo,
cessou, parou, porque estava gastando a sua energia
em outros segmentos: estava comprando plataformas
muito mais caras para gerar supostos empregos para
o Brasil, o que não aconteceu; estava comprando caro
o que podia comprar barato para obter a sua própria
eficiência dentro de um modelo macroeconômico. E a
ação da Petrobras começou a desabar, e a empresa
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Petrobras, como empresa no plano internacional, começou a merecer o descrédito internacional.
Muito bem, a Petrobras, durante muito tempo, foi
instrumento de contenção de inflação, de regulação da
inflação, porque os preços da gasolina, do óleo diesel,
do querosene e do botijão de gás eram operados politicamente, a exemplo do que é a PDVSA na Venezuela.
Mas a empresa não aguentou e, antes de entrar em
dificuldade irrecuperável, mudaram a gestão da empresa e agora a empresa não pode mais subsidiar o
preço da gasolina.
O que o Governo fez antes de anunciar o aumento
dos combustíveis? Fez uma perversidade monumental,
de que fui testemunha agora, neste final de semana, no
meu Estado. Praticamente zerou os recursos da Cide,
que era imposto que incidia sobre o combustível, como
forma de você, tirando o imposto... É muito bom tirar o
imposto, só que, ao tirar o imposto, tirou a condição de
os Estados, principalmente os mais pobres, fazerem
a manutenção das rodovias e a construção do seu
plano rodoviário. Resultado: a Petrobras agora, com o
seu modelo desvirtuado, não vai mais poder operar o
preço do combustível, e a Cide, que deixou de incidir
sobre o combustível, não fez efeito nenhum sobre o
preço do combustível, mas acabou com a capacidade
de os Estados, principalmente os mais pobres, construírem pequenos trechos de rodovias e de manterem as
estradas minimamente recuperadas ou sem buracos.
Veja o que está ocorrendo neste País, Sr. Presidente: IPI de automóvel
para manter emprego na General Motors, na Ford,
na Fiat, nas fábricas, nas montadoras de automóveis.
Reduz-se o IPI para possibilitar a venda ao consumidor
e garantir o emprego setorizado aos trabalhadores das
fábricas de automóveis. Resultado: vendas maciças,
recorde de vendas. Resultado: trânsito do Rio de Janeiro, São Paulo, Natal, São Luís, Manaus, no Brasil
inteiro, entupido porque não há mobilidade urbana, não
há obra de infraestrutura. Você entope de automóvel
comprado artificialmente, com financiamento que está
gerando já inadimplência, e gera um caos urbano, em
função de a mobilidade urbana não está existindo.
Eu faço esses alertas, Senador Requião, porque
nós estamos vivendo um governo do faz de conta – na
verdade, é isso – e modelos anunciados, quebrando
linha de coerência ideológica e sem um planejamento de nação visível e confiável. Tudo o que está ocorrendo de errado – e aqui eu venho denunciar – é falta
de planejamento. Nós estamos fazendo as coisas ao
sabor dos acontecimentos. Uma crise é gerada, procura-se tamponar a crise com uma atitude, sem pensar na consequência da crise. O IPI reduzido mantém
o emprego na fábrica e superlota as ruas de Natal de
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automóveis na hora do rush. O preço do combustível
– que era operado pela Petrobras, que agora não tem
mais condição de operar, porque senão ela entra em
dificuldade irrecuperável – determinou a perda da Cide,
que deu aos Estados e a muitos Municípios a perda
da condição de manter minimamente conservadas as
suas rodovias. O pouco que elas tinham – elas, unidades federadas – perderam em função de um modelo
equivocado.
Antes que seja tarde, eu quero trazer aqui este
meu protesto, esta minha denúncia e este meu grito de
alerta para que este Governo se conserte e se possa
promover acerto dentro de uma linha de planejamento
com coerência.
Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Roberto Requião,
digno representante do Estado do Paraná e do Brasil.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Eu até poderia aproveitar esta oportunidade, Senador
Anibal, para conversar sobre um pedido seu a respeito de um projeto meu, pedido que já tinha sido feito
pelo Líder do Governo, nosso Senador do Amazonas,
e que já foi objeto de audiência pública também, que
é o da regularização da possibilidade de aceitação de
diplomas de universidades estrangeiras pelo Brasil,
num mecanismo com a participação do Ministério da
Educação. É um projeto que eu havia acordado com o
ex-Ministro da Educação, o nosso Haddad, hoje candidato a Prefeito de São Paulo, ao qual V. Exª pediu para
anexar num projeto de regularização de diplomas de
médicos, e isto implicará uma paralisação da tramitação,
porque vai ter que voltar ao início. E sobre isso, inclusive, eu fui convidado em novembro agora para fazer
uma palestra numa universidade inglesa interessada
nessa questão. Mas isso conversamos posteriormente,
porque eu tenho certeza de que a sua intenção não é
reduzir o projeto ao seu início, principalmente sendo
um projeto acordado com o Ministério da Educação,
pelo menos com o Ministério do Fernando Haddad. E
eu tenho certeza de que conta com o apoio também
do Senador e Senador Aloizio Mercadante.
Mas a intenção hoje é de fazer um pronunciamento provocativo. Algumas coisas estão me aborrecendo
sobremaneira. Eu estou desenvolvendo, Senador, uma
implicância muito grande com os eufemismos que tomaram conta do vocabulário administrativo no Brasil.
O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o glorioso
e inefável Partido dos Trabalhadores, reintroduz, e
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agora em grande estilo, aos usos, costumes e discursos políticos um dos piores defeitos do caráter pátrio:
o emprego do eufemismo, essa figura de linguagem,
ou recurso estilístico, que serve tanto para encobrir o
preconceito racial ou de classe como para dissimular,
trapacear e ocultar com nuvens róseas a verdade dos
fatos. Eufemismo, Senador Anibal, que transforma
negros em morenos, porque “negro” para os nossos
burgueses bem postados e bacharéis de anel de rubi
é uma ideia pouco agradável. Já “moreno” suaviza a
rejeição. Eufemismo que transforma os trabalhadores,
os pobres, os explorados em geral em “menos favorecidos pela sorte”; as escravas domésticas em “secretárias”; os ladrões do dinheiro público em “supostos”
assaltantes do Erário; os bicheiros e contraventores – e
isso é comum agora nas páginas das nossas revistas
e jornais, em “empresários de jogos”; os especuladores, os malandros da Bolsa, são transformados em
“investidores”; a lavagem de dinheiro é chamada de
“engenharia financeira”; os empregados miseravelmente assalariados dos supermercados são chamados de
“colaboradores”. E patrões se transformam em “colegas de trabalho”, como os nossos jornalistas tratam
os Marinho, os Civita, os Mesquita, os Frias, segundo
uma observação demolidora do jornalista Mino Carta.
Pois bem, eis que o já citado glorioso e inefável
Partido dos Trabalhadores oferece a sua prestimosa
ajuda para a coleção de eufemismos que disfarça,
distorce e empana a crueza da realidade nacional.
Segundo o novíssimo dicionário petista da negação
da história, dos fatos da vida e dos compromissos
programáticos, conceder não é privatizar. Concessão
é uma coisa; privatização outra, dizem eles. De que a
semântica não é capaz essa gente!
Por seis vezes, não por uma, duas ou três, mas
por seis vezes, apoiei e trabalhei pelo candidato do
PT à Presidência da República. No Paraná, nos meus
últimos dois últimos mandatos, governei em aliança
com o PT. Nesta Casa, sou da base do Governo Dilma. Isso, no entanto, não me impede, não me inibe ou
me descredencia a deplorar não apenas as desculpas
piedosas ou a falta de originalidade nas explicações e
as tentativas de trapacear a verdade, não apenas isso,
mas sobretudo o fato em si; isto é, as privatizações. E
elas são o que são: privatizações, sem rebuço, sem
disfarce, cruamente, verdadeiramente privatizações.
E eu sou contra, Senador Anibal Diniz.
Há uma anedota, que o decoro parlamentar impede-me de contar, sobre a mecânica das concessões
e das parcerias público-privadas. Quem participa com
o que. O decoro, no entanto, me impede de aprofundar
o texto, a explicação, a lógica dessa anedota.
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Caso eu tivesse alguma dúvida, ela se dissolveria lendo as entusiasmadas, e até poéticas, ao seu
estilo, declarações do senhor Eike Batista, saudando
as concessões anunciadas pela Presidente Dilma. O
senhor Batista, bilionária criação das concessões petistas, parecia surfando nas nuvens, de tão deleitado,
de tão alegre, de tão entusiasmado.
O discurso é o mesmo de sempre. A velha história da falta de recursos para tocar as obras de infra-estrutura; a diminuição do tamanho do Estado; a eficiência decantada da iniciativa privada; o combate ao
desperdício e à corrupção e lorotas da mesma espécie.
Houve um momento, lá no passado, que eu imaginei que o PT aprendera as lições das concessões-privatizações empreendidas pelos tucanos. Por exemplo,
a concessão das ferrovias a ALL et alia, hoje um caso
de polícia, segundo o Tribunal de Contas da União e
o Ministério Público; a concessão de rodovias, com
a imposição de tarifas de pedágios abusivas, transformando as concessionárias em sócios indesejados
dos agricultores, dos industriais e dos caminhoneiros;
a concessão, em várias partes do País dos serviços
de energia elétrica e de saneamento com a acentuada
piora desses serviços. Ao mesmo tempo, a elevação
vertiginosa e extraordinária das tarifas. Lá no meu
Paraná, parte da empresa pública de saneamento, a
Sanepar, foi privatizada.
Embora minoritário, o sócio privado assumiu a
gestão da empresa que, num acordo de acionistas,
com todas as letras, sem qualquer pejo ou escrúpulo, decretou que a prioridade da Sanepar passava a
ser o lucro dos acionistas. E tome aumento de tarifas.
Quando assumi o governo, em 2003, congelei as
tarifas de saneamento e as mantive congeladas por oito
anos, sem prejuízo para a saúde financeira da empresa,
o que dá uma idéia do quanto eles inflaram o preço da
água e do esgoto para remunerar o tal sócio privado.
No capítulo das concessões e privatizações brasileiras temos ainda dois ingredientes típicos dos negócios público-privados: o financiamento das privatizações e os contratos de concessão.
Como se sabe, o Estado privatiza porque não tem
dinheiro para tocar obras de infra-estrutura ou comandar
os setores de energia, saneamento e comunicações.
Mas, como os candidatos às concessões e privatizações também não têm dinheiro para arrematar as ditas
nos leilões, não há problema: o Estado empresta o dinheiro para que a iniciativa privada compre aquilo que
o Estado teoricamente não teria dinheiro para tocar.
Não é piada. Não estou aqui usando a navalha de
Occam para reduzir ou simplificar as coisas. É assim
mesmo que funciona, porque como ensinava o bom
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frade, já lá no distante Século XIV, a explicação mais
simples, geralmente, quase sempre, é a mais correta.
O BNDES e os fundos de pensão da Petrobrás,
do Banco do Brasil e da Caixa também não me deixam na mão e assinam minhas afirmações com os
tantos bilhões de reais investidos nas concessões e
nas privatizações.
Modelozinho interessante, não acham, senhores
e senhoras que me escutam na televisão do Senado
por todo o País.
Outro ingrediente distintivo, característico desse
modelo são os contratos de concessão. Os concessionários de ferrovias e rodovias, para citar, assumem
compromissos de extensão e duplicação de estradas,
construção de viadutos, túneis, túneis elevados, passarelas, mas fazem o mínimo possível, só arrecadam
e não há quem os puna pelo contrato não cumprido.
A intangibilidade das concessionárias é uma
cláusula não escrita dos contratos, mas nem por isso
deixa de ser obedecida com fervor pelas agências
reguladoras.
O caos da telefonia celular só recebeu a atenção
da Anatel porque os abusos foram muito além daquele
índice de abuso que a agência julga tolerável.
Srªs e Srs. Senadores, na virada da década de 80
e desta para os anos 90, vimos o ascenso que parecia
inelutável do liberalismo, tal qual, na porta do Inferno
de Dante, antes gravara-se. Gravara-se, também nos
caminhos dos povos: “Abandone toda a esperança
aquele que aqui entrar”. Assim, vimos, com tristeza e
dor, as velhas correntes social-democratas e socialistas moderadas, na Europa, na Ásia e nas Américas,
cederem, capitularem, diante da arremetida dos novos
bárbaros, mas não no Brasil.
Aqui, o PT parecia resistir à galopada de godos
e visigodos. Por isso tudo, houve um momento em que
imaginei que o PT seria firme, intransigente, no repúdio às concessões e privatizações, especialmente às
concessões e privatizações à moda tucana; enganei-me. Quando reptados pela oposição, especialmente
pelas aguerridas bancadas do PSDB, do PSOL, o PT
reparte-se em dois. Há aqueles que batem no peito e
ufanam-se: Evoluímos! Avançamos! E comemoram o
retrocesso com o fervor dos apóstatas.
Há aqueles, no entanto, que se refugiam na semântica e, de forma até mesmo divertida, cômica,
esforçam-se para provar que o lobo é uma inocente e
cândida ovelha.
Assim, sem oposição, já que toda a mídia atua no
coro das privatizações, e a elas não se opõem sequer
partidos ditos de esquerda, ou progressistas, como o
PCdoB, o PSB, e o PDT, sem oposição, o Governo reedita um dos cânones da desgastada e desmoralizada
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cartilha neoliberal. Mas a evolução e o avanço do PT e
de nosso Governo Federal não param por aí. Animem-se, privatistas! Anime-se, mercado! Regozijem-se,
transnacionais, que aí vem mais!
Uma idéia que não é de hoje progride, sem muito alarde, nesta Casa, a privatização da Embrapa. De
novo o eufemismo. Dizem que não é privatização, é
abertura de capital. De novo a alegação de sempre: a
Embrapa não tem recursos, vamos captar recursos no
mercado, abrindo o capital da empresa.
Não é preciso mais que dois singelos neurônios,
o Tico e o Teco, para saber que o mercado é esse que
vai se apropriar de boa parte da empresa. Esse “mercado” tem nome: Monsanto, Syngenta, Bayer, Cargill,
Dow Agro, Ciba-Geigy, Sandoz, as gigantes transnacionais do setor, que monopolizam a pesquisa e a produção de sementes, defensivos agrícolas, biogenética
e atividades do gênero.
Pergunta à agrônoma e especialista em biodiversidade Ângela Cordeiro: “considerando a importância
da inovação e pesquisa na agricultura para um Brasil
sustentável, sem fome e sem miséria, o que esperar
de uma empresa de pesquisa, cuja agenda vem a
ser orientada pelos desejos da Monsanto, Syngenta
e Bayer?”
Segundo ela, se hoje já é difícil incluir na pauta
de pesquisa da Embrapa temas como a agricultura familiar e agroecologia, imagina o que vai ser com tais
sócios. Para ela, a abertura do capital da Embrapa, e o
inevitável redirecionamento de suas pesquisas, caminham na contramão do programa do Governo Dilma,
que diz priorizar a segurança alimentar e o combate
à fome no País.
Com toda certeza, aduz-se, a Monsanto e quetais
não estão propriamente interessadas no dístico “país
rico é país sem pobreza”, sem fome, sem deserdados
da terra e sem terras, os famosos sem-terra.
A agrônoma Ângela Cordeiro alerta para outro
risco de abertura de capital da Embrapa, enfim, de
sua privatização: a apropriação privada de recursos
genéticos depositados no fabuloso, riquíssimo Centro
Nacional de Pesquisas Genéticas e Biotecnologia, o
Cenargem.
O acervo do Cenargem e os bancos dos demais
centros de pesquisa vão se tornar propriedade dos
acionistas privados. Tudo que acumulamos em dezenas de anos de pesquisa, com investimentos públicos,
com o suado e sofrido dinheiro de cada brasileiro, tudo
isso vai ser entregue, de mão beijada, para a Monsanto e companhia, ou, de uma forma mais direta, para a
Monsanto et caterva.
Ou alguém é ingênuo ao ponto de achar que as
sete irmãs que dominam a produção de sementes e dos
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chamados, eufemisticamente, “defensivos agrícolas”
vão associar-se à Embrapa sem a intenção de botar
a mão grande em um dos mais fantásticos acervos de
pesquisas agropecuárias e florestais do planeta Terra?
O jornalista Leonardo Sakamoto reproduziu esses dias em seu blog, o Blog do Sakamoto, o alerta de
um outro jornalista, Xavier Bartaburu, sobre o desaparecimento do mapa do mundo, a extinção mesmo, de
cerca de oitocentos alimentos, dezenas deles no Brasil.
Não são apenas animais e florestas que correm
riscos. Os alimentos também. Alimentos tradicionais,
que fazem parte da história, da vida, da cultura de
povos e que garantem a subsistência de centenas de
milhões de pessoas, correm o risco da extinção.
Mesmo que, aos trancos e barrancos – e graças
à teimosia de alguns pesquisadores –, a Embrapa tem
ajudado a preservar os alimentos tradicionais. Essa resistência, é líquido e certo, cessará com a privatização
da empresa. Afinal, que interesse a Monsanto, a Syngenta, a Bayer teriam no umbu, nas frutas do cerrado,
no baru, no berbigão, nas quebradeiras do babaçu do
Maranhão, nos índios produtores do guaraná nativo,
no caranguejo aratu dos manguezais do Sergipe, só
para citar alimentos brasileiros na lista de risco, relacionados pelo jornalista?
Certamente, o mesmo interesse que o mercado tem pelo destino da ararinha-azul. Afinal, o que o
mercado quer é a transformação do Planeta em uma
imensa plantation, com soja, milho, algodão, de preferência tudo transgênico, patenteado pelas empresas
detentoras da forma de viabilizar essas transgenias.
Privatizar a Embrapa ou, como tentam amenizar os pregoeiros, “abrir o capital da empresa”, sob a
alegação de falta de recursos para pesquisas, é mais
um desses manjados argumentos de que abusam os
liberais todas as vezes que cobiçam um naco de uma
empresa pública.
De todo modo, faço fé na resistência da diretoria
da Embrapa e de seus pesquisadores e funcionários.
É uma trincheira em que vale a pena combater.
Srªs e Srs. Senadores, assim caminha o Brasil.
Ou, Senador Paim, assim retrocede o Brasil.
O economista Paul Krugman, Prêmio Nobel lá
dos Estados Unidos da América do Norte, analisando
a proposta de cortes de gastos e de responsabilidade
fiscal oferecida aos Estados Unidos por Paul Ryan,
candidato a vice-presidente na chapa de Mitt Romney, conclui: “Parece piada, mas, desgraçadamente,
não é piada”.
Plagio o Nobel de Economia ao ver esse hilariante debate entre petista e tucano sobre concessões
e privatizações: parece piada, Senador Paim, mas,
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desgraçadamente, não é piada. É o caminho que eles
estão traçando para o nosso País.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
O Senador Roberto Requião encerrou, neste
momento, o seu pronunciamento.
Passo a palavra ao Senador Tomás Correia pelo
tempo que entender necessário, no limite da Presidência, mas com a devida tolerância.
Senador Tomás Correia, com a palavra.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, senhoras e senhores, eu gostaria de,
nesta tarde, falar da grande exposição agropecuária
que deverá ocorrer no meu querido Município de Jaru,
no Estado de Rondônia. Ontem realizamos, naquele
Município, uma grande cavalgada com a presença de
mais de dois mil cavalos e de cidadãos que ali faziam
uma grande festa.
Queria saudar toda a diretoria da Cooaja – Cooperativa Agrorural de Jaru –, do nosso Município de
Jaru, que tem à frente o Presidente Sandro Ramos.
E, por intermédio do Presidente Sandro Ramos, quero
cumprimentar toda a diretoria da Cooaja, que fará uma
exposição a começar do dia 28, amanhã, até o dia 2
de setembro, com o objetivo de incentivar a pecuária
e outras áreas do setor produtivo do meu Estado e,
sobretudo, do Município de Jaru.
Tivemos recentemente uma exposição, também
no Município de Jaru, com o objetivo de vender máquinas agrícolas para incentivar e modernizar a agricultura
no Estado de Rondônia. Nesse programa, o Governo
do Estado, o Governador Confúcio Moura fez uma lei
com a aprovação da Assembleia Legislativa que isentava de juros financiamento para pequenos produtores
– juro zero. E nessa exposição foram comercializadas
várias máquinas cuja soma ultrapassou R$20 milhões.
Agora, do dia 28 de agosto a 2 de setembro,
vamos fazer uma exposição cujo objetivo é incentivar
a pecuária, a produção agrícola e os financiamentos
do setor produtivo. A expectativa é realizar um grande
volume de negócios no Município de Jaru, durante a
exposição naquela cidade.
Quero dizer, Sr. Presidente, que os produtores
rurais do Estado de Rondônia, os produtores rurais
de Jaru estão de parabéns, porque hoje, na nossa região, temos um Município altamente produtivo. Somos
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o principal produtor de leite da Região Norte. Jaru é a
principal bacia leiteira do Norte. Temos vários laticínios,
dois grandes laticínios naquela cidade e mais seis ou
sete pequenos laticínios na região de Jaru. Temos um
grande frigorífico, com capacidade de abate de aproximadamente dois mil bois por dia, que concede vários
empregos. É o Frigon, que tem como proprietário o
grande empreendedor João Gonçalves, figura de Jaru
conhecida de todos nós a quem também prestamos
nossas homenagens.
A produção leiteira do nosso Município é muito
grande, ultrapassa 700 mil litros de leite por dia. Temos
uma fábrica de leite em pó, também no Município de
Jaru, que nos possibilita evitar que todo o soro seja
jogado nos solos freáticos ou nos rios. Esse soro é
reaproveitado para o leite em pó.
Desse modo, eu queria fazer esta saudação ao
Município de Jaru, fazer uma saudação à diretoria da
nossa Cooaja, uma saudação a todos os produtores
rurais de Jaru por esse evento que está ocorrendo
nessa data.
Quero dizer que em Jaru nós também temos uma
grande produção de cereais, de cacau, café, milho,
arroz. É uma área altamente produtiva. É um Município que tem forte tendência para a pecuária e para a
produção agrícola.
Os produtores rurais que lá chegaram, na década
de 70, atenderam a um chamado do Governo Federal.
Na época, o slogan do Governo era “Integrar para não
entregar”. Esse era o mote. E assim compareceu àquele
Estado e àquele Município gente de todo lugar do País.
Compareceram gaúchos, da terra de V. Exª, Presidente
Paulo Paim, inclusive com a alta tecnologia, ajudando
a colonizar o nosso Estado, compareceram paranaenses, cearenses, baianos, sergipanos, mineiros, enfim,
gente de toda parte foi atender a um chamamento do
Governo Federal para colonizar aquela região.
Hoje a grande expectativa é com relação ao Código Florestal, qual será, enfim, a posição do Governo
com relação ao Código Florestal e como serão tratados
os produtores rurais daquele Estado e daquele Município. Queria dizer que, neste momento, estamos vivendo uma situação de incerteza, de insegurança, sem
saber o que ocorre com a questão do meio ambiente.
Neste caso, Sr. Presidente, nós até queríamos
trazer aqui um apelo para que os olhos do Governo
Federal se voltem de maneira mais positiva para a
Região Amazônica, principalmente para o Estado de
Rondônia. Ali estão produtores rurais, trabalhadores
que, chamados pelo Governo, atendendo a um chamamento do Governo Federal da época, para lá se
deslocaram dos seus Estados de origem na busca de
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integrar, de habitar, de fazer com que aquela região
fosse ocupada de forma definitiva.
Hoje, nós estamos vendo ali o progresso, o desenvolvimento, o crescimento econômico, a contribuição
para o desenvolvimento da nossa economia.
Somos o sétimo rebanho bovino do País. Então,
é um Estado que cresce, que se desenvolve. E, dessa
forma, é preciso que o Governo Federal, as autoridades ambientais vejam Rondônia de forma diferente, e
não como tem sido feito em alguns casos em que há
operações de forma até arbitrária. Nós não podemos
concordar com isso.
Sr. Presidente, eu queria fazer este registro nesta
tarde e, como eu disse no começo, saudar a Cooperativa Agrorural de Jaru, a Presidência do Sandro Ramos,
toda a diretoria e a população de Jaru pela oportunidade de termos lá uma grande festa agropecuária que
vai envolver todo o setor produtivo daquele Município
no sentido de dar esse passo importante para fortalecer a nossa agropecuária, a nossa produção agrícola,
a nossa região.
Faço este registro e cumprimento V. Exa, Senador
Paulo Paim, pela Presidência que exerce neste instante.
V. Exa é um Senador muito respeitado e muito conhecido no nosso querido Estado de Rondônia. Sempre
que vou lá ouço referências altamente elogiosas aos
projetos de V. Exa, à posição de V. Exa nesta Casa, de
sorte que também faço, neste instante, uma saudação
a V. Exa. A todos eu agradeço e faço este registro em
nome do meu querido Município de Jaru.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Tomás Correia, que representa muito
bem o seu Estado de Rondônia, juntamente com o
nosso querido amigo Valdir Raupp, parabéns pelo seu
pronunciamento.
Com esse pronunciamento do nobre Senador Tomás Correia, nós encerramos os trabalhos no dia de hoje.
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
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 565, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 20, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,

Terça-feira 28

44351

que altera as Leis nºs 10.177, de 12 de janeiro
de 2001; 7.827, de 27 de setembro de 1989;
11.524, de 24 de setembro de 2007; 11.775,
de 17 de setembro de 2008; 9.469, de 10 de
julho de 1997; 11.196, de 21 de novembro de
2005; 8.029, de 12 de abril de 1990; 10.954,
de 29 de setembro de 2004; 11.314, de 3 de
julho de 2006; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 565, de 2012).
Parecer sob nº 12, de 2012, da Comissão
Mista, Relator: Senador Walter Pinheiro (PT-BA) e Relator Revisor: Deputado Heleno Silva
(PRB-SE); favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 20,
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 23.8.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 9.6.2012)
Prazo final prorrogado: 5.9.2012
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 569, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 569, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa,
da Integração Nacional e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, no valor global de
seiscentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e sete mil reais, para os fins
que especifica.
Parecer sob nº 10, de 2012, da Comissão
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relatores: Deputado Aníbal Gomes
(PMDB/CE); ad hoc: Deputado Eliseu Padilha
(PMDB/RS); e Revisor: Senador Benedito de
Lira (PP/AL), favorável à Medida Provisória e
contrário às Emendas nºs 1 a 9.
(Lido no Senado Federal no dia 27.8.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.6.2012)
Prazo final prorrogado: 25.9.2012
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta 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.
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Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 65, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Clésio Andrade, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte,
Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos
vencidos dos Senadores José Pimentel, Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.
5
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
(Adiado para esta data, nos termos do
Requerimento nº 741, de 2012)
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Votação, em turno único, do Requerimento nº
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma
(insere a disciplina Ética Social e Política nos
currículos do ensino médio).
6
REQUERIMENTO Nº 719, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
719, de 2012, do Senador Benedito de Lira,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (Retransmissão da “Voz do Brasil”).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 minutos.)
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Ata da 156ª Sessão, Especial, em 27 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Gim Argello
(Inicia-se a sessão às 19 horas e 2 minutos e
encerra-se às 20 horas e 51 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, nos termos dos
Requerimentos nºs 21, 118, 679, de 2012, de minha
autoria e de outros Senadores. Queria dizer da minha
alegria hoje em ter uma Casa cheia de corretores de
imóveis, daqueles que realmente fazem o progresso
deste País.
Para começar, gostaria de pedir para compor a
Mesa o nosso Presidente nacional, nosso amigo João
Teodoro. Por favor, Presidente, seu lugar à Mesa. É
Presidente do Conselho Federal de Corretores de
Imóveis. (Palmas.)
Da mesma forma, convido para compor a Mesa
o Exmo Sr. Prefeito de Cristalina, ex-Presidente do
Creci, Luiz Carlos Attié. Por favor, Sr. Presidente Attié.
(Palmas.)
Da mesma forma, eu convido para compor a
Mesa, ele, que foi o meu companheiro nesta Casa,
Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal e Senador pelo Distrito Federal no período de
2003 a 2011, Exmo Sr. Adelmir Santana. Meu amigo
Adelmir Santana, por favor. (Palmas.)
Gostaria de pedir para compor esta Mesa também o nosso querido Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região (Creci), que
quando fez um passeio motociclístico, esqueceu de
nos chamar, querido Hermes Rodrigues de Alcântara.
Por favor. (Palmas.)
Gostaria de convidar para compor a Mesa o Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Distrito Federal, Sr. Geraldo Francisco do Nascimento.
Por favor. (Palmas.)
Representando o Secovi/Brasil, Vice-Presidente
do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, que é
um corretor tradicional de nossa cidade também, o Sr.
Ovídio Maia, representando o Presidente, Sr. Carlos
Hiram Bentes. Por favor, Dr. Ovídio. (Palmas.)

O Senador Adelmir Santana está comentando
como é bonito ver esta Casa cheia. Parabéns. E, quando é corretor de imóveis, então...
Peço que, por favor, todos, de pé, ouçamos o
Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Por favor, vamos sentar.
Senhores, é com imensa alegria, com imensa
alegria mesmo, que eu vou este ano... Fui Deputado
Distrital muitos anos aqui, representando a nossa categoria de Corretores de Imóveis e sou Senador da
República, já há alguns anos, representando os corretores de imóveis. Isso com muita alegria, porque eu
tenho outras profissões definidas, administrei empresa
e sou formado em Direito também, mas a profissão
com que eu me identifico, e sempre digo ao País todo,
podem ver no meu site, que sou corretor de imóveis.
Ganhei a vida como corretor de imóveis e tenho muito
orgulho de ser um corretor de imóveis.
No ano passado, cometi alguns erros durante
a sessão solene, que quero neste ano começar consertando. O primeiro deles. O primeiro orador que vai
fazer uso da palavra é o nosso Presidente Nacional,
o Presidente do Conselho Federal, porque esta profissão deve muito a ele. O João Teodoro tem sido um
baluarte na nossa profissão, alguém que realmente
vem defendendo a nossa profissão com muito zelo,
com muito esmero. Mais do que isso, aqui em Brasília, nós estamos muito bem representados também, é
bom que se diga isso, quero dizer isso publicamente,
através do nosso Presidente Hermes. Parabéns, Hermes. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à
frente do Creci/DF. (Palmas.)
Mas, para falar das nossas conquistas, para falar do tanto que ser corretor de imóvel é dignificante,
é grande, é responsável, é respeitado, eu gostaria de
passar, primeiramente, Sr. Presidente, a palavra para
o senhor.
Se o senhor quiser, até seguro um pouquinho.
Mas sabe por quê? Porque ele tem todos os dados
na cabeça. Em quais Estados hoje se precisa do curso superior para ser corretor de imóvel, o que é uma
conquista nossa. Ele tem todos os dados e vai fazer...
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Eu gostaria também, Sr. Presidente, que o senhor citasse, o senhor que conhece quase todos que estão
aqui, mas eu estou vendo que tem muita gente de outros Estados. Eu conheço quase todos os corretores
de imóveis de Brasília, modéstia à parte, e estou vendo
que tem muita gente de fora. Que se fizesse a citação
daqueles que estão aqui para o nosso encontro. Amanhã começa um grande encontro, não é?
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Na verdade, começamos hoje.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Começamos hoje, não é?
Mas aí, Presidente, cita todos aqui. Faça... Hoje
os corretores de imóveis tomaram conta do Senado
da República.
Então, gente, vamos aproveitar que nós tomamos
conta e vamos homenagear... Vocês, realmente... Eu
estou vendo aqui corretores tradicionais, o Alberto,
estou vendo aqui o GG, estou vendo tantos de vocês,
o Getúlio, tantos de vocês que estão na profissão, o
Geraldo Guimarães Leite, o GG, o maior corretor de
imóveis que eu já conheci, e está aqui presente. Então,
uma salva de palmas, está fazendo aniversário hoje o
GG! Parabéns GG! (Palmas.)
Então, gente, hoje o Senado se rende àqueles
que realmente ajudam a construir este País, levando desenvolvimento, vendendo mais que um sonho,
vendendo a realidade da casa própria para milhões e
milhões de brasileiros.
Com a palavra o nosso Presidente. Por favor,
pode usar a tribuna, Sr. Presidente. A tribuna é sua,
Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o nosso querido João Teodoro da Silva. (Palmas.)
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Boa noite a
todos! Eu quero, primeiro, Senador, agradecer a Deus,
por esta oportunidade. É muito importante a gente
lembrar que é por causa d’Ele, por permissão d’Ele,
que nós conseguimos todo esse progresso nesses 50
anos, que estamos comemorando neste 27 de agosto, da profissão de corretor de imóveis. Quero cumprimentá-lo, Senador Gim Argello, nosso colega corretor
de imóveis, que começou a sua vida como corretor
de imóveis, trabalhou muito tempo como corretor de
imóveis, integrou o Conselho Regional de Corretores
de Imóveis – em algumas gestões, o meu amigo Luiz
Carlos Attié também – e acabou se tornando político, Deputado Distrital, por vários mandatos, e, agora,
Senador, e nunca se esqueceu, realmente, das suas
origens, nunca renegou a sua origem. Isso, realmente,
é muito importante. Nós nos sentimos muito honrados
em tê-lo aqui no Senado Federal, representando a
nossa categoria profissional, Senador, muito obrigado. Obrigado por ter articulado, mais uma vez, esse
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requerimento para esta solenidade. Isso realmente nos
honra muito. (Palmas.)
Quero cumprimentar também o nosso eterno Senador Adelmir Santana, nosso colaborador, que também, quando no exercício da função de Senador, fez
grandes coisas em benefício da categoria profissional
dos corretores de imóveis e não nos esqueceu, tanto
que está aqui conosco, neste momento importante
para nós, prestigiando-nos.
Eu quero cumprimentar, ainda, o meu amigo Luiz
Carlos Attié, hoje Prefeito de Cristalina, que está enfrentando uma batalha, neste momento, porque nós
temos uma campanha pela frente, não é, Attié? Mas
o Attié foi nosso companheiro de muitos anos no Conselho Federal, e a gente não pode esquecer a luta que
ele teve também pelos corretores de imóveis, como
Presidente do Conselho, como Diretor do Conselho
Federal, como Conselheiro Federal, enfim.
Cumprimento o meu amigo Hermes Rodrigues
de Alcântara, atual Presidente do Conselho Regional,
que, aliás, tem feito um trabalho brilhante também, em
continuidade ao trabalho que vinha sendo feito no Conselho Regional. E, neste final de semana, apesar de
ele ter sofrido um grande golpe, porque, para aqueles
que não sabem, o meu amigo Hermes Alcântara teve
uma perda muito grave: ele perdeu a senhora sua mãe,
que faleceu neste final de semana. E, para tristeza nossa e dele, justamente quando estava realizando uma
festividade dos corretores de imóveis aqui do Distrito
Federal, em um jantar dos corretores.
Então, nós queremos deixar registrado, Hermes,
o nosso lamento por esse ocorrido, mas também queremos deixar registrada a sua bravura. Inobstante toda
a dificuldade, todo esse emocionalismo desse evento,
você não arrefeceu a sua força e continuou trabalhando pelo evento que estamos realizando durante toda
esta semana.
Quero cumprimentar também o Sr. Geraldo Nascimento, nosso Presidente do Sindicato dos Corretores
de Imóveis, que também tem feito a sua batalha em
favor da categoria profissional.
Quero cumprimentar Ovídio Maia Filho, que representa aqui o nosso Hiram Bentes David. O Ovídio
é o Vice-Presidente do Sindicato da Habitação do
Distrito Federal, o nosso Secovi.Obrigado pela presença, Ovídio.
Quero cumprimentar, Senador, todos os meus
colegas corretores de imóvel, mas quero lembrar que
temos a Diretoria do Conselho Federal. Não pôde vir o
nosso 1º Vice-Presidente, que está lá em Minas Gerais
e, por estar com problemas de saúde, não pôde estar presente. Pediu desculpas o nosso amigo Newton
Marques Barbosa, mas o companheiro José Augusto
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Viana, nosso Vice-Presidente, também está presente,
representando o Estado de São Paulo nesse evento
maravilhoso.
Temos o Armando Cavalcante, nosso Diretor-Tesoureiro, representando o Estado do Ceará.
Temos o Sérgio Sobral, também da Tesouraria do
Cofeci, representando o Estado de Sergipe.
E temos o Rio Janeiro, na pessoa do Edécio Cordeiro, que também faz parte do Cofeci, representando
aquele Estado.
Além disso, naturalmente, temos todos os Estados
brasileiros. Por isso, o senhor vê aqui várias pessoas
que não são conhecidas do nosso dia a dia em Brasília, porque temos os 25 Estados representados pelos
senhores conselheiros federais, muitos conselheiros
regionais, além dos corretores de imóveis que acolheram o nosso convite e vieram participar deste evento.
Eu gostaria de lembrar também a presença do
meu amigo Joaquim Mendonça, lá de Ribeirão Preto,
que foi eleito recentemente Presidente da Federação
Nacional dos Corretores de Imóveis. Peço que se levante para o pessoal o conhecer. (Palmas.)
Muito obrigado por sua presença.
Há muitos companheiros aqui. Tenho inclusive
uma representação estrangeira. O Jorge Figueiredo
Freitas, Presidente da Cime, é do Paraguai. Tenho o
meu querido amigo Wilder Ananidian, do Uruguai, que
também está nos honrando com a sua presença. Temos também o Sr. Armando Pepe, que é da Argentina.
Muito obrigado por sua presença.
Parece-me que há mais um companheiro de
fora, de cujo nome não me lembro agora (Pausa.) Na
medida em que eu for me lembrando, vou citar aqui.
Bem, companheiros, na verdade, este é um momento ímpar na vida de todos os nossos corretores
de imóveis. E, como me pediu o Presidente da nossa
sessão, em verdade, esses 50 anos têm que ficar marcados de alguma forma. E nós começamos a marcação desta data, a transformação desta data em marco,
fazendo hoje uma bela passeata, Senador Argello, na
Esplanada dos Ministérios. Saímos lá de onde nós vamos construir a nossa sede própria – a nossa próxima
sede própria, porque a nossa já é própria – do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, mas será um
prédio exclusivo. Lá nos reunimos e de lá saímos em
passeata, não de protesto, mas uma passeata de comemoração, uma passeata de confraternização entre
os corretores de imóveis de todo o Brasil.
Foi, sem dúvida alguma, um evento de grande
relevância e muito marcante para a nossa categoria
profissional, porque foi a primeira passeata que os
corretores de imóveis fizeram em toda a sua história.
Tínhamos lá, aproximadamente, duas mil pessoas
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participando desse evento. Foi muito, mas muito bonito
mesmo. E, se o senhor estiver conosco, se nos der a
honra da sua presença amanhã à noite, na abertura que
faremos do evento, certamente estaremos mostrando
os flashes dessa organização, dessa passeata, para
mostrar a pujança e a garra do profissional corretor de
imóveis. Foi muito bonito.
Mas o evento está repleto de acontecimentos.
Nós temos o I Congresso Internacional do Mercado
Imobiliário, com vários eventos dentro dele – o Leadership, um fórum de lideranças; o Corretor Global, um
fórum onde a gente promove a elevação dos conhecimentos do corretor de imóveis, para que ele possa
interagir com os corretores do mundo afora. É muito
interessante. Teremos uma convenção. Aliás, a primeira convenção verdadeira do Sistema Cofeci-Creci, e,
por isso, todos os conselhos regionais do País estão
aqui trazendo suas comitivas, além dos corretores de
cada um dos Estados.
Então teremos, seguramente, mais de três mil
pessoas na abertura desse evento, amanhã. Vai ser
muito importante a presença de todos, e V. Exª está
convidado para ser o orador, em nome do Senado Federal, lá naquele evento. (Palmas.)
Essa Convenção pretende, naturalmente, desenvolver um trabalho de reciclagem de conhecimentos
dos corretores de imóveis que trabalham como conselheiros dos conselhos regionais, do pessoal de apoio
dos conselhos regionais, da fiscalização. Enfim, um
trabalho realmente bastante interessante será feito
nessa convenção, em vários eventos dentro da própria convenção.
Ainda vamos realizar a quarta edição do Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis, o nosso
Embraci, de que o senhor tem participado em outras
ocasiões, também com vários eventos nessa próxima
organização. De modo que o processo todo começou
hoje e só vai ser concluído na quinta-feira, ao meio-dia.
Obviamente, a maioria das atividades vai ser encerrada na quarta-feira, quando faremos um jantar muito
bonito de congraçamento, mas ainda temos atividade
na quinta-feira pela manhã.
Bom, vou falar um pouco da nossa profissão.
Parece que todo mundo está ansioso para saber um
pouco da nossa profissão.
Estamos comemorando os nossos 50 anos neste momento exatamente porque a nossa profissão se
organizou legalmente a partir da Lei 4.116, que foi
promulgada e não sancionada. Senador, isso é muito
importante a gente relatar nesse momento.
A Lei 4.116 teve uma dificuldade muito grande. Eu
aqui rendo as minhas homenagens também ao patrono dessa lei, que foi o Deputado Ulysses Guimarães,
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o então Deputado Ulysses Guimarães, que abraçou
a causa dos corretores de imóveis e conseguiu fazer
com que transformássemos uma ideia lá nos idos de
1962, fazendo com que a Lei 4.116 se transformasse
em texto legal.
Ela teve muita dificuldade porque, em se tratando
de uma lei que foi, digamos assim, retirada a fórceps
dos nossos poderes, tanto do Poder Executivo quanto
do Poder Legislativo, ela trazia uma série de falhas, na
verdade. Ela não exigia nenhum conhecimento técnico
específico. Ela não exigia nenhuma carga de conhecimento geral para que a pessoa se transformasse em
corretor de imóveis. Isso, inclusive, foi o motivo principal de outras profissões que já agiam na profissão de
corretor de imóveis, ainda não regulamentada, terem
trabalhado contra a regulamentação da profissão de
corretor de imóveis. Acabaram, então, conseguindo
a declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.116.
Por que a Lei 4.116 foi promulgada e não sancionada? Ela acabou sendo aprovada pelo Congresso
Nacional, Câmara e Senado, e foi encaminhada para a
sanção presidencial. Era presidente na época o Presidente João Goulart, e ele, motivado por não sei por que
e convencido por não sei quem, acabou entendendo
que a profissão de corretor de imóveis não merecia
nenhuma regulamentação; que, para ser corretor de
imóveis, era apenas suficiente que a pessoa soubesse conversar, nem mesmo alfabetizado precisava ser.
Esse era o pensamento reinante naquela época.
Por isso, eu preciso aqui render as minhas homenagens aos nossos colegas daquele tempo, porque foi
a garra dos corretores de imóveis que conseguiu efetivamente fazer com que houvesse um convencimento
contrário naquela época.
A lei, enfim, foi devolvida pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, reunido em sua maioria qualificada, fez com que
a Lei 4.116 fosse revigorada no Congresso Nacional
e, portanto, promulgada e não sancionada.
Ela foi assinada, no lugar do Presidente da República, pelo Presidente do Congresso Nacional, que,
na época, era o Sr. Senador Auro de Moura Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Presidente, me permita um minutinho apenas.
Eu cometi uma falha e queria corrigi-la agora. Quero
convidar, para participar da nossa Mesa também, o
presidente em exercício da Federação Nacional dos
Corretores de Imóveis, o Sr. Joaquim Antonio Mendonça Ribeiro. Por favor, venha compor a Mesa.
E também o Senador Rodrigo Rollemberg, aqui
de Brasília.
Por favor, Rodrigo, venha compor a Mesa também. Não vá ficar de pé aí.
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O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Senador
Rollemberg, é um prazer tê-lo conosco.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Desculpe, presidente, por favor.
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Muito obrigado, Presidente.
Em verdade, essa é pequena história da Lei 4.116.
Mas ela acabou sendo, pelos motivos que já relatamos,
declarada inconstitucional em 1976. E nós tivemos que
entrar, então, com um mandato de segurança junto ao
Supremo Tribunal Federal, para fazer com que a Lei
4.116 permanecesse em vigor até que conseguíssemos nova lei regulamentadora da profissão.
Foi aí que arranjamos um padrinho muito forte
lá do Rio Grande do Sul, o então Ministro Arnaldo da
Costa Prieto, a quem nós rendemos, neste momento,
as nossas mais efusivas homenagens, a ele, que teve
passamento recente, que foi uma figura realmente de
grande destaque na categoria profissional dos corretores de imóveis e, por isso, é considerado patrono dos
corretores de imóveis.
O Ministro Arnaldo Prieto abraçou a causa dos
corretores de imóveis nos idos de 1976 e trabalhou, por
quase dois anos ininterruptamente, para que conseguíssemos manter a regulamentação profissional dos
corretores de imóveis, tendo como argumento o fato
de que, naquela ocasião, nós já tínhamos uma estruturação da nossa profissão por meio de sete conselhos
regionais instalados em todo o País, além do Conselho
Federal dos Corretores de Imóveis.
Com base nesse argumento, ele conseguiu fazer
com que houvesse o próprio reconhecimento da Presidência da República, e o então Presidente Geisel acabou enviando mensagem ao Congresso Nacional, que
se transformou, por aprovação do Congresso Nacional,
na Lei 6.530, que foi sancionada no dia 12 de agosto
de 1978. No mesmo ano, no mês de junho, tivemos a
edição do Decreto 81.871, que, mais amiudadamente,
fez com que a Lei 6.530 se regulamentasse.
Essa é a nossa história, Senador, do ponto de
vista legal.
Mas nós tivemos também muitas lutas para fazer
com que o corretor de imóveis pudesse evoluir ao longo desse tempo, porque, definitivamente, nós temos
que reconhecer que, em 1962, quando iniciamos nossa batalha, nós tínhamos realmente muita dificuldade,
porque as pessoas que ingressavam na profissão não
tinham nenhum preparo.
Então, os conselhos regionais e os sindicatos
da categoria profissional dos corretores de imóveis,
juntos, abraçaram-se e resolveram fazer com que nós
melhorássemos a qualidade do profissional corretor
de imóveis.
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Começamos a implementar cursos, ainda que
não oficiais, para melhoria da qualidade do profissional corretor de imóveis, até que conseguimos fazer
com que o próprio Governo Federal e os Governos
estaduais se sensibilizassem para a necessidade de
implementação de cursos mínimos de formação para
o corretor de imóveis.
Aí, então, nós tivemos, com a Lei nº 6.530, a
exigência mínima do curso de técnico em transações
imobiliárias. Esse curso ainda hoje prevalece, embora
os corretores de imóveis já tenham, hoje, o seu curso
superior aprovado em várias faculdades e universidades em todo o Brasil, inclusive há um grande número
de profissionais inscritos no Sistema Cofeci-Creci que
detêm diplomas de formação superior especificamente
na área de gestão de negócios imobiliários. Sem contar, Senador Argello, que nós temos hoje aproximadamente 65% dos corretores de imóveis de todo o Brasil
com curso superior, com um diploma de nível superior.
Isso mudou de maneira muito radical... (Palmas.)
Isso mudou de maneira muito radical o perfil do
profissional corretor de imóveis. Hoje, não serve mais
aquela ideia de um cidadão simplório, um cidadão que
apenas aproximava duas partes interessadas num
negócio. Hoje, nós precisamos realmente de muitos
conhecimentos na área de relacionamento humano,
na área de direito, na área de engenharia, na área de
comercialização imobiliária, na área de arquitetura. Enfim, há uma infinidade de conhecimentos que fazem do
corretor de imóveis – que, pela sua própria natureza,
é eclético – o profissional mais eclético que nós temos
em termos de conhecimento, em toda a plêiade de
profissionais regulamentados que nós temos no Brasil.
E temos a honra de ter mantido a nossa profissionalização através da Lei nº 6.530, que sofreu apenas uma modificação até hoje, pela Lei nº 10.795, de
5 de dezembro de 2003, trabalho que nós já fizemos
juntos – o Senador participou dele –, e agora nós estamos trabalhando, Senador, para fazer uma nova
implementação. Nós precisamos trazer a Lei nº 6.530
para a realidade do profissional corretor de imóveis de
hoje, porque o corretor de hoje já não é mais aquele
corretor que foi instituído pela Lei nº 6.530, pois hoje
temos um corretor de imóveis que interage internacionalmente. Ele não faz mais negócios locais, negócios
regionais, negócios nacionais; nós fazemos negócios
internacionais.
Nós temos uma participação muito ativa também
– é preciso lembrar – da mulher corretora de imóveis.
Nosso último levantamento já determinava que 34%...
(Palmas.)
Trinta e quatro por cento dos nossos profissionais
são do sexo feminino. Isso é um orgulho muito grande
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para nós. Esse número vem crescendo muito rapidamente. Nós acreditamos que, em algo como dez anos,
no máximo, nós já teremos uma equiparação entre o
número de corretores e de corretoras na nossa profissão, o que é bom, na verdade, porque as corretoras
são muito ciosas das suas responsabilidades e elas
colocam a nós, homens, nos eixos. Nós somos mais
afoitos, vamos mais a fundo, e as mulheres não, são
mais cautelosas, elas estudam com mais preciosismo
cada questão, cada negociação. Então, é muito importante termos as mulheres crescendo no nosso meio.
Aliás, em várias profissões as mulheres crescem rapidamente, como no Judiciário, no Ministério Público e no
meio dos corretores de imóveis também, o que é muito
honroso para todos nós. Enfim, a profissão está, realmente, modificada e, hoje, nós já somos profissionais
internacionais. É essa a realidade que nós queremos,
Senador. Precisamos realmente fazer com que ela seja
difundida em todo o Brasil e também fora do Brasil.
Nós temos acompanhado os mercados imobiliários ao redor do mundo e temos verificado que, principalmente nos chamados países de Primeiro Mundo, na
Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns
países da Ásia, como o Japão, nós encontramos um
respeito muito grande ao profissional corretor de imóveis. Temos feito um estudo muito profundo, também,
da participação desse profissional nesse segmento
importantíssimo da economia dos países e temos verificado que a cadeia produtiva, Senador, representa
algo entre 10% e 20% do Produto Interno Bruto dos
países, de um modo geral.
Aqui no Brasil esse número anda ao redor de
18%. Essa participação percentual é facilmente explicável porque, na medida em que o País tem um desenvolvimento maior, esse percentual cai. O Brasil é
um país que tem tudo para ser construído ainda: muita
infraestrutura, precisamos de escolas, de aeroportos,
de estradas, de hidrovias, de ferrovias. Enfim, há muita
coisa para ser construída no Brasil, além de habitações, naturalmente. Nós temos um déficit habitacional,
ainda hoje, no País que beira a casa dos nove milhões
de unidades e, por incrível que pareça, por mais que
o Governo Federal faça todo o esforço – por meio do
projeto Minha Casa, Minha Vida, do plano PAC, e assim por diante – nós não conseguiremos reduzir esse
déficit habitacional rapidamente. Ao contrário, o déficit
habitacional vai crescer e nós temos uma perspectiva
de que, até pelo ano de 2025, nós teremos um déficit
habitacional de mais de 23 milhões de unidades no
Brasil. Isso, por um lado, é ruim, mas por outro é muito bom, porque dá uma perspectiva de trabalho muito
boa para o profissional corretor de imóveis. Nós temos
aí a segurança de que o Governo vai... Aliás, essa se-
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gurança também é absoluta. Eu tenho certeza de que
nenhum governo que venha para o Brasil – seja ele
de esquerda, de centro ou de direita, não importa – jamais vai olvidar-se novamente do mercado imobiliário,
jamais vai olvidar-se da importância que tem a cadeia
produtiva da construção civil para a manutenção de uma
economia saudável, de uma economia crescente. E é
isso que vai acontecer, sem dúvida alguma, no Brasil.
Nós temos orgulho de sermos aqueles profissionais que, na ponta desse importante segmento participativo do PIB nacional, movimentam as riquezas,
fazem as trocas de propriedades, as locações, as gestões condominiais, enfim, fazemos todo um trabalho
que mantém esse segmento importante da economia
brasileira em funcionamento.
Eu gostaria de dizer, Senador, que esse boom
imobiliário que nós registramos no Brasil desde o ano
de 2005 é fruto também do trabalho de nossas organizações, do Conselho Federal, dos conselhos regionais,
dos sindicatos, da Federação, dos SECOVIs, enfim, de
todas as entidades representativas dos diversos segmentos da categoria e do mercado imobiliário no Brasil.
Nós conseguimos, finalmente, em agosto de
2004, mais precisamente no dia 3, o convencimento
máximo que vínhamos tentando fazer junto ao Governo
Federal desde 1972, quando eu comecei na profissão
de corretor de imóveis – apesar de meus apenas 27
anos! Nós temos acompanhado esse trabalho e dito
ao Governo Federal da importância do mercado imobiliário e da necessidade de se olhar esse mercado.
Tivemos o BNH, extinto em 1986, que tentou
estabelecer no Brasil uma política habitacional, mas,
lamentavelmente, não conseguiu fazê-lo. O BNH foi
um esboço de política habitacional. E ainda hoje, Senador, nós não temos uma política habitacional, nós
temos uma política de governo, isso sim, mas não uma
política habitacional. Os corretores de imóveis lutaram
nos últimos mandatos presidenciais para convencer
o Presidente da República, ou a Presidente da República hoje, a reinstituir o Ministério da Habitação para
que possamos, efetivamente, estabelecer no Brasil
uma política habitacional perene, que seja duradoura, porque precisamos dela num país como o Brasil,
indiscutivelmente.
Mas, em 2004, mais precisamente no dia 3 de
agosto, nós conseguimos a aprovação da Lei nº 10.931,
que os senhores sabem muito bem o que representou
como marco histórico no mercado imobiliário brasileiro. Ela fez com que, daquele momento em diante, os
bancos privados, que se haviam afastado completamente do mercado de financiamentos habitacionais,
retornassem obrigatoriamente, compulsoriamente, a
nos fornecer financiamentos habitacionais no Brasil,
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assim como a Caixa Econômica. Enfim, nós tivemos
uma modificação fundamental no mercado imobiliário
brasileiro. Começamos a ter uma competitividade muito
sadia entre o sistema bancário privado, entre esse e a
própria Caixa Econômica, que era e ainda é o banco
oficial do Governo a conceder financiamentos habitacionais, e essa competitividade fez com que muitos
benefícios fossem trazidos para o mercado imobiliário, não apenas a abundância de recursos financeiros,
mas também facilidades para quem quisesse adquirir
a sua casa própria. Nós tivemos ampliação da faixa
etária permissiva para aquisição de imóveis, nós tivemos redução de juros, nós tivemos prêmios para
adimplemento das prestações, enfim, uma série de
benefícios foi trazida para o mercado habitacional a
partir da Lei nº 10.931, que modificou radicalmente o
nosso mercado imobiliário no Brasil.
E nós, corretores de imóveis, somos orgulhosos
de termos participado ativamente dessa mobilização
desde 1970, 1972, no convencimento do Governo Federal de que era preciso olhar com atenção o mercado
imobiliário. E estamos convencidos, Senador, de que o
mercado imobiliário brasileiro foi o responsável absoluto pelo fato de o Brasil ter passado ao largo da crise
que teve o seu ápice em setembro, outubro de 2008.
(Palmas.) E temos certeza absoluta também de que o
mercado imobiliário é um dos grandes responsáveis,
se não o principal, para que o Brasil esteja passando
também com poucos respingos pela crise que nós estamos sentindo hoje em âmbito internacional.
Então, nós, corretores de imóveis, estamos realmente de parabéns, estamos de parabéns pela nossa
evolução, pelo nosso crescimento como profissionais
e estamos de parabéns porque temos acompanhado
essa evolução. Os corretores de imóveis não se descuidam da sua imagem, não se descuidam dos seus
conhecimentos, e isso mudou radicalmente a nossa
imagem, Senador.
Por isso quero te agradecer mais uma vez por ter
proposto esta solenidade e por ter feito com que esses
corretores de imóveis de todo o Brasil pudessem vir
aqui testemunhar a importância que nos é delegada
pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, pela Câmara Distrital, enfim, pelos Poderes constituídos da
nossa República.
Precisamos levar isso agora à Presidente da República, precisamos levar ao Poder Executivo porque a
nossa próxima luta conjunta é atualizar a Lei nº 6.530,
fazendo com que muitas coisas novas sejam trazidas
para ela. Nós precisamos, por exemplo, aprovar em lei
a questão da exclusividade negocial, da exclusividade
de contrato de intermediação de negócio. (Palmas.)
Precisamos aprovar a condição do corretor de nível
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superior, sem obviamente querer diminuir o corretor
de nível técnico, porque nós precisamos dele também,
mas precisamos introduzir na lei o curso superior para
garantir uma maior efetividade nas atividades que digam
respeito, por exemplo, à locação. Quando mexemos
com dinheiro de terceiros, administração condominial,
gestão de empresas imobiliárias, nós precisamos de
um profissional bem qualificado. E não podemos nos
esquecer, obviamente, do profissional de nível técnico,
porque vamos precisar dele também para trabalhar na
área de angariação, na área de plantões de vendas e
assim por diante.
Então, Senador, há uma luta muito grande pela
frente. Já conseguimos uma vitória muito grande, fazendo com que o Poder Judiciário brasileiro reconhecesse
a profissão por jurisprudência absolutamente firmada.
Existe hoje o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que eu tenho orgulho de dizer que foi criado
na nossa gestão e conta com mais de sete mil inscritos em todo o Brasil. O Judiciário de todo o Brasil hoje
reconhece que não há como fazer uma boa avaliação
imobiliária de valor de mercado sem a presença de um
corretor de imóveis. Então, nós temos muitas vitórias
a comemorar. (Palmas.)
Por isso, meus amigos, eu quero encerrar, parabenizando principalmente vocês, corretores de imóveis,
meus colegas dos conselhos regionais, presidentes,
diretores, conselheiros e todos os corretores de imóveis
do Brasil. É muito importante para nós este momento.
É muito importante deixarmos definitivamente marcado o quanto evoluiu a nossa profissão em 50 anos de
regulamentação profissional e legal.
Muito obrigado a todos.
Que Deus abençoe todos nós! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Nós que agradecemos, Presidente. Para nós, para
todos os corretores de imóveis do Brasil é muito bom
ter um Presidente do Conselho Federal da grandeza,
do talento, da expertise, da honradez de João Teodoro.
Nós não estamos falando hoje para este Plenário.
O sistema de comunicação do Senado da República
– a Rádio Senado, a TV Senado – está transmitindo a
sessão para todo o País.
O Presidente João Teodoro falou muito bem, na
aula que nos deu, sobre a profissão de corretor de imóveis, ressaltando a quantidade de corretores existente
no País e valorizando aqueles que começaram como
corretores de imóveis e ainda não tinham curso superior – 65% dos nossos corretores de imóveis já têm
nível superior. Isso é muito importante não só para o
Distrito Federal, não só para este encontro, mas também para o País. O seu discurso foi transmitido para
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todo o País pelo sistema de comunicação do Senado
da República.
Há aqui alguns oradores inscritos que eu gostaria
que fizessem uso da palavra. Um deles vai ter que falar e sair, porque está em campanha aqui no entorno,
está nos ajudando na candidatura no entorno, o nosso
querido Senador Rodrigo Rollemberg.
Rodrigo, por favor. (Palmas.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Gim Argello, que
preside esta sessão. Quero cumprimentar V. Exª e dizer
da minha alegria de estar aqui. Inicialmente, eu achava até que não poderia estar presente nesta sessão,
porque havia uma diligência aprovada pela Comissão
de Meio Ambiente, mas a data foi alterada, o que permitiu a minha presença aqui.
Serei muito breve, mas não poderia deixar de vir
aqui para celebrar os 50 anos de regulamentação dessa
profissão. Talvez seja uma das profissões regulamentadas mais antigas, graças ao trabalho dos corretores de
imóveis, dos dirigentes das entidades daquela ocasião
e, como disse muito bem o Presidente do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis, uma participação
importante do Deputado Ulysses Guimarães, um parlamentar que é referência para todos nós.
Quero cumprimentar o Sr. João Teodoro da Silva,
Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis;
cumprimentar o nosso sempre Senador Adelmir Santana,
Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal;
cumprimentar o amigo Prefeito de Cristalina, Luiz Carlos
Attiê, que é um corretor autêntico e um grande representante do segmento. Estava dizendo para ele hoje,
por coincidência, pela manhã, ouvindo o rádio peguei
o programa eleitoral de Cristalina onde ele fazia uma
saudação a todos os corretores de imóveis da cidade
e do Brasil. Parabéns Luiz Carlos Attiê.
Quero cumprimentar também o Sr. Hermes Rodrigues de Alcântara Filho, Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a Região Creci/DF;
o Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Distrito Federal, Sr. Geraldo Francisco do Nascimento;
o Sr. Joaquim Antônio Mendonça Ribeiro, Presidente
em exercício da Federação Nacional dos Corretores de
Imóveis; o Vice-Presidente do Sindicato de Habitação do
Distrito Federal, Sr. Ovídio Maia Filho, representando o
Presidente Senhor Carlos Hiram Bentes David; cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, Deputado
Estadual Paranhos, o Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará Sr. José Maria
Cavalcante Lima; Sr. Admar Pucci Júnior, Presidente do
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região do Paraná; Diretor-Gerente da Imobiliária Raízes,
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Sr. Jorge Figueiredo Freitas; Diretor da Ananikian Negócios Imobiliários, Sr. Wilder; demais representantes da
categoria, senhoras e senhores corretores de imóveis,
como disse, serei muito breve mas apenas para, em primeiro lugar, cumprimentar o Senador Gim Argello pela
iniciativa absolutamente justa e correta. S. Exª mais do
que ninguém sabe da importância do corretor de imóvel,
porque começou a sua vida profissional como corretor
de imóvel e da importância de estar celebrando isso
no momento em que acontece esse congresso nacional, o que permite uma participação ampla, bastante
expressiva e representativa dos corretores de imóveis
de todo o Brasil, que apresentam no local adequado as
reivindicações do segmento no sentido de adaptação,
atualização da lei, porque realmente nós temos uma
realidade, 50 anos depois, completamente diferente do
que era quando foi promulgada a lei. Mas, já naquele
momento, a própria promulgação da lei demonstra a
sensibilidade e um compromisso do Poder Legislativo
em relação à regulamentação dessa profissão.
O fato é que o sonho de todo brasileiro, o sonho
de qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo é o
sonho da casa própria. Talvez esta seja uma das questões mais importantes, talvez a mais importante, na vida
das pessoas, que é ter um local adequado para morar.
Isto é um sonho alimentado por todos os brasileiros.
Graças a Deus e graças às políticas que vêm
sendo desenvolvidas no País nos últimos anos, especialmente no governo do Presidente Lula e agora no
Governo da Presidenta Dilma, nós tivemos um contingente muito grande de brasileiros que saíram de uma
situação de pobreza e ingressaram na classe média.
Milhões de brasileiros tiveram essa oportunidade graças a diversas políticas – falei desta tribuna hoje sobre isso. Políticas como o aumento do salário mínimo,
os programas sociais, que permitiram elevar os seus
padrões de consumo e se aproximar ou conquistar o
sonho da casa própria.
No momento de realizar esse sonho – momento
da maior importância para a vida de todas as pessoas
– é muito importante poder realizar esse sonho com
segurança, poder fazer com que esse sonho não se
transforme numa frustração. Para isso é fundamental
que a intermediação seja feita por uma pessoa correta, por uma pessoa que lhe dê tranquilidade e lhe dê
segurança jurídica para que ele possa realizar esse
seu sonho.
Então, esse trabalho da regulamentação da profissão e da qualificação que vem sendo realizada em
relação aos profissionais que trabalham no mercado
imobiliário, é da maior importância para garantir essa
segurança, a fim de que todos os brasileiros possam
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realizar o seu sonho. Portanto, quero cumprimentar a
todos os corretores e corretoras de imóveis.
E é outra alegria perceber o mercado de trabalho
cada vez mais ocupado por mulheres. Por coincidência, ainda hoje também falando de um outro tema de
um projeto que está sendo desenvolvido pela Sudeco
– Mulheres na Construção, em que as mulheres estão
sendo preparadas para trabalhar especialmente em
azulejaria e pintura –, eu registrava a importância da
incorporação ou da ampliação da presença da mulher
no mercado de trabalho, levando em conta que, toda
vez que se investe na mulher, a capacidade de inclusão social e de distribuição de renda é maior, é mais
efetiva, porque as mulheres, mais do que os homens,
investem nas casas, investem nas famílias, investem
nos filhos, e isso acaba contribuindo para melhorar
nossa sociedade.
E, como disse muito bem aqui o Presidente, há
uma característica que é mais generosa nas mulheres
do que nos homens, que é o capricho, o cuidado. Isso
é extremamente importante também nessa profissão.
Portanto, quero cumprimentar, parabenizar todos
vocês, desejar-lhes um ótimo congresso e dizer da
nossa alegria de ver este plenário e esta galeria lotada
por pessoas de todo o Brasil. Deixo aqui o meu compromisso, como Senador eleito pelo Distrito Federal,
de estar inteiramente à disposição para contribuir na
atualização e no aperfeiçoamento dessa legislação,
discutindo ponto a ponto com vocês e colocando o
meu gabinete inteiramente à disposição.
Um grande abraço a todos vocês e muito sucesso! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Agradecemos o nobre Senador Rodrigo Rollemberg.
Convido, para fazer uso da palavra, o nosso eterno Senador, sempre Senador Adelmir Santana.
Por favor, Senador Adelmir Santana, Presidente
da nossa Federação do Comércio do Distrito Federal.
(Palmas.)
O SR. ADELMIR SANTANA – Sr. Presidente Gim
Argello, autor da iniciativa desta sessão, Sr. Senador
Rodrigo Rollemberg, que acaba de pronunciar o seu
discurso, Sr. Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro Silva, Sr. Prefeito
de Cristalina, Luis Carlos Attiê, há 16 anos Presidente do Creci/DF, Sr. Presidente da Federação Nacional
dos Corretores de Imóveis, Joaquim Antônio Ribeiro,
Sr. Presidente Conselho Regional da 8ª Região, Sr.
Hermes Rodrigues de Alcântara Filho, companheiro
de Brasília, Sr. Presidente dos Corretores de Imóveis,
também aqui do Distrito Federal, Geraldo Francisco
do Nascimento, Sr. Vice-Presidente do Sindicato, aqui
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representando o Presidente, Sr. Ovídio Maia Filho,
meus cumprimentos, Srs. Diretores de outros Estados,
representantes de outros Estados da Federação, Srs.
Corretores, Srªs Corretoras, convidados.
Eu tive, Senador Gim, a oportunidade, quando
aqui estive como Senador, de não diria encabeçar o
requerimento, mas de sempre estar presente no requerimento de homenagem da sessão aos senhores
corretores, por entender o significado dessa profissão,
por entender a importância dessa categoria na economia nacional. (Palmas.)
Hoje aqui estamos e V. Exª me dá a oportunidade de me dirigir mais uma vez a esta categoria. Aliás,
uma deferência que tive também na Câmara Federal
e na Câmara Distrital, o que sempre me honra muito.
Mesmo não sendo corretor, eu sou amigo dos corretores. E sou amigo, Senador Gim, porque entendo exatamente que é uma categoria que realiza sonhos; sou
amigo porque vivo há 48 anos nesta cidade e sei que
esta foi uma categoria que o Presidente da República
Juscelino Kubitscheck reconheceu no primeiro momento, dando a ela toda a atenção que merecia. (Palmas.)
Estou falando, Sr. Presidente, de um homem que
reputo como o maior empreendedor do século, que é
o ex-Presidente Juscelino Kubitscheck, e da categoria que lhe concedeu o título de corretor especial e de
maior corretor do Brasil.
Vejo aqui companheiros nossos. Não vou citá-los
todos, mas vejo o Alberto Fernandes, da Beiramar; vejo
o GG, a quem se fez a homenagem, o Geraldo Guimarães, de aniversariante do dia. São corretores antigos,
não velhos, que estão conosco desde o início desta
cidade e vivenciam a importância dessa atividade, porque é uma atividade que realiza sonhos, disse aqui o
Senador Rollemberg. O povo brasileiro tem um sonho:
ter a casa própria. E quem realiza esse sonho? Quem
participa da realização desse sonho? Exatamente a figura do corretor. Corretores bem preparados, corretores
que hoje, como disse o nosso Presidente João Teodoro, mais de 60%, são possuidores de curso superior.
Com essa preocupação, eu, que sou Presidente
do Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, acabo de instituir o curso superior para essa categoria através do
Senac: a Faculdade Senac. (Palmas)
Já comuniquei ao Presidente do Conselho Federal, já comuniquei ao Presidente do Conselho Regional
que vamos abrir o curso superior para corretagem de
imóveis. E esse é um exemplo. Tudo o que acontece
aqui em Brasília quase sempre se traduz em exemplo nacional. Certamente será um exemplo copiado
por todos os Senacs do País. Eu mesmo fomentarei
essa ideia.

Terça-feira 28

44361

Então quero dizer, Presidente João Teodoro, que
nós temos um apreço muito especial por esta categoria.
E, ao completar 50 anos de reconhecimento, porque
vem de longe – essa é uma atividade que vem de longe, tem muito mais do que 50 anos –, eu venho aqui
me associar, em nome da Federação do Comércio,
em nome de Brasília, às comemorações dos 50 anos.
Tenho certeza de que o congresso internacional
e nacional, que será aberto amanhã, será coroado de
êxito pela presença de todos os corretores do País,
dos corretores de todo o Brasil que vêm à Capital
da República fazer uma referência, fazer um estudo,
como disse o nosso Presidente, das suas funções e
das suas obrigações.
Portanto, Presidente Gim, com muito orgulho,
quero dizer que a nossa cidade, o Congresso Nacional,
o Senado da República reverencia esta categoria com
muito orgulho e com muita satisfação porque tem como
Presidente de Honra e Presidente da Casa neste instante a figura de um corretor por demais conhecido no
Distrito Federal, que é o Senador Gim Argello. (Palmas)
Meus parabéns pela iniciativa do requerimento e
a certeza de que serão sempre homenageados nesta
Casa pelo Gim e por outros que haverão de vir.
Parabéns a todos e felicidades. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB DF) – Muito obrigado, Senador Adelmir Santana.
Vou pedir para usar a palavra neste momento
o nosso ex-Presidente do CREA e atual Prefeito de
Cristalina, Luiz Carlos Attié.
Enquanto ele se dirige à tribuna, gostaria de convidar para se sentar a nossa Mesa de honra ele que
está fazendo hoje, dizem que está fazendo 80, ninguém
acredita, falou que está fazendo 70 anos.
Gegê, por favor, venha sentar-se à mesa como
forma de homenagear um corretor, um dos mais tradicionais da nossa cidade. (Palmas)
E neste momento vou pedir para o Presidente, o
nosso Presidente nacional, que me disse que gostaria
de fazer referência a alguns nomes, importantes nomes que o Conselho Federal tem e, mais do que isso,
àqueles que nos ajudam nacionalmente a organizar e
melhorar a profissão de corretor de imóvel.
Sr. Presidente, pode usar esse microfone. O senhor pode fazer a referência. Por favor, Presidente.
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – O Senador Argello me pede e eu faço com muita satisfação
o anúncio dos nossos companheiros Presidentes de
Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis que se
encontram presentes entre nós.
Destaco o Rio de Janeiro, na pessoa do Presidente Casimiro Vale da Silva; São Paulo, na figura
do Presidente José Augusto Viana Neto, nosso Vice-
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-Presidente; Rio Grande do Sul, meu amigo Flávio
Koch; Minas Gerais, Paulo Tavares; Goiás, Oscar Hugo
Monteiro Guimarães; Paraná, Admar Pucci; Bahia, Samuel Arthur Prado; Distrito Federal, Hermes Alcântara;
Pernambuco, Daniel Florêncio; Santa Catarina, Carlos
Beims; Pará/Amapá, meu amigo Jaci Colares; Espírito
Santo, Auréllio Dal’apícola; o Eduardo, no Mato Grosso
do Sul; o Salim, que está substituindo o Presidente do
Creci no Ceará, que é o meu amigo Apollo Scherer;
Sergipe, meu irmão Sérgio Sobral, também membro
da Diretoria do Conselho Federal; Waldemir Figueiredo, pelo Rio Grande do Norte; Paschoal Rodrigues,
Amazonas e Roraima; Ruy Pinheiro, Mato Grosso;
Raimundo Cunha Torres, Maranhão; Jarbas, que está
substituindo o Presidente Rômulo Lima, no Estado da
Paraíba; João Batista Paes, do Piauí; Flaezio Lima,
em Rondônia; Valdecy Yase Monteiro, em Tocantins;
e, do Acre, meu amigo Marcelo. Obrigado, Marcelo,
pela presença.
Esses, Sr. Senador, são os nossos Presidentes
de cada Conselho Regional.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Parabéns.
Uma salva de palmas aos presidentes regionais
de todo o Brasil que aqui se encontram (Palmas.)
Passo a palavra a Luiz Carlos Attié. Por favor.
O SR. LUIZ CARLOS ATTIÉ – Sr. Presidente desta sessão, autor desta proposta, Senador, corretor de
imóveis Gim Argello, em seu nome, quero agradecer a
presença dos Senadores que aqui estiveram presentes,
também participando da comemoração ao nosso dia.
Quero cumprimentar o Presidente do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis, meu amigo João
Teodoro da Silva. Em seu nome, quero cumprimentar
os presidentes de todos os Crecis do Brasil que estão
aqui presentes, prestigiando esta sessão.
Quero cumprimentar o Exmo Sr. Adelmir Santana,
Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal e também ex-Senador, que muito nos prestigiou
nesta Casa quando de seu mandato.
Quero cumprimentar o Presidente do Creci/DF, o
corretor de imóveis Hermes Rodrigues de Alcântara Filho. Em seu nome, cumprimento todos os conselheiros
aqui presentes, os conselheiros regionais do Creci/DF.
Quero cumprimentar o presidente do Sindicato
dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, corretor de imóveis Geraldo Francisco Nascimento. Em seu
nome, cumprimento todos os corretores de imóveis
diretores do Sindimóveis/DF.
Cumprimento o vice-presidente do Sindicato da
Habitação do Distrito Federal, corretor de imóveis
Ovídio Maia Filho, representando aqui o presidente
do Secovi/DF.
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Quero cumprimentar o aniversariante, o grande
Gegê Leite, aqui presente, um jovem completando 80
anos, um pouco mais do que a nossa lei, mas com o
vigor de um menino que começa sua profissão. É um
corretor de labuta, de trabalho. Parabéns, Geraldo,
pelo seu aniversário.
Senador Gim Argello, tenho uma satisfação muito grande de acompanhar a trajetória do Creci/DF e
a ascensão de V. Exª a esta Presidência, ao Senado
Federal. Para nós, corretores de imóveis, é um grande
orgulho, um orgulho imensurável. Seu pai, Paulo Argello,
era amigo de meu pai. A primeira vez que meu pai o
viu, em minha casa, o senhor era menor de idade. Ele
disse: “Esse homem vai longe porque é trabalhador.”
Lembro-me de que, desde jovem, o senhor já carregava uma pasta muito pesada de contratos, escrituras,
e saía por Brasília afora trabalhando. O senhor sempre trabalhou. Então, é mais do que merecida a sua
ascensão. Se o trabalho realmente dignifica e faz as
pessoas crescerem, chegarem ao máximo de suas
funções, de sua carreira, realmente o senhor é mais
do que merecedor. Acompanhei... (Palmas.)
Quando iniciamos no Creci o senhor já estava lá
como conselheiro e como diretor e sempre dizia: “Eu
quero ser o representante dos corretores de imóveis
na política”. Quando o senhor foi candidato – o senhor
foi Deputado Distrital por duas vezes os corretores de
Brasília nunca lhe faltaram com apoio, os corretores
de Brasília sempre o prestigiaram.
Se a Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda
rende homenagens aos corretores de imóveis, foi por
sua iniciativa, como Presidente da Câmara, homenagear os corretores de imóveis no seu mês, no mês de
aniversário da criação da Lei nº 4.116. Então, Senador,
não é para nós novidade quando falamos no senhor.
Quando compramos a sede do Creci, foi o senhor
que trouxe para mim o edital do Banco do Brasil. O senhor disse: “Attié, finalmente o Creci vai ter uma sede
digna. Naquela época achávamos o valor muito grande e até absurdo podermos adquirir, mas, com a sua
vontade e determinação, encorajamo-nos e, inclusive
com a ajuda do João Teodoro, como diretor do Cofeci,
o Presidente na época era Waldir Francisco Luciano,
de grande memória, de saudosa memória, que nos
ajudou na aquisição daquela sede. Pagamos todas as
prestações, até a última prestação ao Banco do Brasil.
Hoje o Creci de Brasília tem aquela sede maravilhosa,
graças ao esforço dos corretores de imóveis e também
ao seu apoio, que nunca nos faltou.
O corretor de imóveis só recebe pelo sucesso do
seu negócio. O corretor de imóveis não tem remuneração. O corretor de imóveis talvez seja uma das únicas
profissões que entra e não sabe se vai ganhar ou se vai
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aprender. Geralmente, o corretor de imóveis aprende
com o insucesso e recebe quando ele tem sucesso, é
da profissão de corretor de imóveis.
Há poucos dias, li num livro que a segurança no
recebimento diminui a capacidade de ganhar volumosas
comissões de vendas de imóveis, por isso o corretor
de imóveis arrisca, arisca às vezes não ganhar nada,
mas arrisca grandes empreendimentos, grandes negócios. É dos maiores responsáveis pelas regularizações fundiárias por todo este País; é um dos agentes
do desenvolvimento; é o agente social mais importante,
porque a casa própria talvez ainda seja a coisa mais
importante de todas as famílias, de todo cidadão. Afinal de contas, o Território é brasileiro, a casa é uma
satisfação e uma determinação de cada um. E o corretor de imóveis está sempre presente nesta transação,
o corretor de imóveis trabalha até a consumação da
venda, até a realização do negócio. Até ali, ele está
só emprestando o seu talento e a sua atividade. E é
por isso, Senador, que o senhor, como Senador, o senhor, como político neste País, o senhor hoje aqui no
Senado para nós é um orgulho muito grande, porque
o senhor sempre trabalhou, nunca esperando o resultado imediato de qualquer coisa, o senhor sempre trabalhou com muita disposição e com muita vontade. O
espírito de corretor de imóveis está sempre presente
no senhor e talvez uma das maiores habilidades da
política nacional, um dos homens mais capazes de ser
vice-Líder do Governo, de ser um dos grandes articuladores deste Senado. É um gestor de capacidade, é
uma pessoa que nos tem ajudado bastante, o Estado
de Goiás e especialmente o entorno de Brasília.
O Senador Gim sai do quadrilátero do Distrito
Federal e vai para o Entorno de Brasília. Eu sei que
o senhor não mede esforços, inclusive para a nossa
Cristalina, em nos ajudar. O senhor pensa Brasília com
qualidade de vida, como Capital da República, e é por
isso que o senhor ajuda muito o Entorno de Brasília.
Eu quero agradecer em nome, não meu, mas de toda a
população do Entorno do Distrito Federal pelo trabalho
que o senhor faz por toda a nossa região. (Palmas.)
E eu quero nesta data, em que nós tivemos uma
participação muito grande... Eu me lembro quando iniciamos, acho que eram dez, quinze, não sei, já está
em cinquenta. O tempo passa, não é João? E eu quero
aproveitar, e com a sua permissão, Senador, Presidente,
lembrar os nossos antepassados, que fizeram a nossa profissão e que puderam realizar muito para que
nós pudéssemos aqui hoje estar no Senado Federal,
sendo homenageados pelo Senado, com indicação de
um corretor de imóveis, de um Senador da República.
Quero lembrar, com grande e saudosa memória,
Aref Assreuy, um dos primeiros presidentes do Con-
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selho Federal, daqui do Distrito Federal, de Brasília,
Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Newton Rossi; Sinesio Silva Passos, Corretor nº
1 de Brasília, Fundador do Creci e do Sindicato dos
Corretores de Imóveis; o nosso José Garcia Ribeiro, o
nosso Zequinha, grande mestre da política, um grande
professor, uma pessoa realmente, completamente voltada para a política e ligada à categoria de corretores
de imóveis. Lembro, com muita lembrança, Antonio
Domingos Bispo, pai do nosso queridíssimo Antonio
Bispo, que está aqui hoje também nos ajudando. Quero
lembrar o Gonçalo Martins de Lima, quero lembrar o
Cininho e os que estão hoje entre nós: João Balduino,
Conde Mixirica, Miguel Setembrino, grandes corretores
que fizeram muito pela nossa classe, fizeram muito pela
nossa categoria, que merecem todo o nosso respeito,
toda a nossa lembrança. (Palmas.)
E, para concluir, Senador, essas minhas palavras
– já fui muito longe – eu quero lembrar que o Presidente
lembrou muito bem aqui a participação das mulheres
na categoria de corretor de imóveis, as mulheres realmente têm participado de tudo. E eu até deixo uma sugestão para o senhor, Presidente, para que os homens
não fiquem fora do crescimento grande da profissão,
que as mulheres criem uma função para os homens
também, corretor de imóveis motorista, corretor de
imóveis secretário, para que a gente possa acompanhar esse grande crescimento feminino para a nossa
felicidade, tendo, inclusive, como símbolo maior a nossa Presidenta Dilma Rousseff, que muito representa
a credibilidade e a honestidade neste País. (Palmas.)
Muito obrigado a todos e agradeço, mais uma
vez, Senador, pela lembrança da categoria de corretor
de imóveis, que eu nunca deixarei de ser.
Muito obrigado a todos.
Viva o corretor de imóveis! Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Parabéns, Prefeito Atiié.
O Presidente João Teodoro está encarregado de
convidar uma mulher para a Mesa, por favor.
O Senador Ademir Santana pede licença porque
tem outro compromisso e cede gentilmente o lugar...
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Eu quero
saber se a Fátima Sobral está presente, porque ela vai
representar as mulheres da nossa categoria no evento
de amanhã.(Pausa)
Não está presente. Então, vou convidar a Fatima
Santoro, que é nossa amiga, corretora de imóveis e
professora da categoria profissional dos corretores de
imóveis, para representar as mulheres nessa solenidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Gostaria de citar, enquanto a Fatima vem à Mesa,
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o Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Ceará, Sr. José Maria Cavalcante Lima, cuja presença
muito nos engrandece, o Diretor Gerente da Imobiliária Raices, Sr. Jorge Figueredo Freitas, o Diretor da
Ananikian Negócios Imobiliários, Sr. Wilder Ananikian,
que está aqui presente, muito obrigado. Gostaria de
fazer referência também ao Dr. Wílon Wander Lopes,
que se encontra aqui presente, do Jornal Satélite da
grande Taguatinga. O nosso muito obrigado, Wílon. A
sua presença muito enobrece a nossa festa de comemoração dos 50 anos.
Gostaria de convidar para fazer uso da palavra
ele que é o Presidente da Federação Nacional dos
Corretores de Imóveis, Sr. Joaquim Antônio Mendonça Ribeiro, por favor.
V. Sª tem a palavra.
A sua presença muito enobrece a nossa festa de
comemoração dos 50 anos.
Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra
ele, que é o Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Sr. Joaquim Antonio de Mendonça
Ribeiro. Por favor, V. Exª está com a palavra (Pausa.)
Joquim, enquanto você se dirige à tribuna, vou pedir ao nosso Presidente que novamente faça a citação
de vários corretores que são importantes para Brasília
e a para o Brasil e que se encontram aqui presentes.
Por favor, Presidente.
O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Presidente
e Senador Gim Argello, quero pedir licença, já que estamos homenageando a mulher, para lembrar aqui a
presença da minha esposa, que tem sido um baluarte
para o exercício da Presidência do Cofeci. Obrigado,
querida. (Palmas.)
Pediu-me o nosso ilustre Senador Argello que
homenageasse também os nossos conselheiros federais, já que são parte da nossa estrutura e foram eles
que, juntamente com os presidentes dos conselhos
regionais, fizeram com que conseguíssemos trazer
esse grande número de corretores de imóveis de todo
o Brasil para participar desse evento.
Então, vou lembrar aqui que na 1ª Região temos
como conselheiros o Edécio Nogueira Cordeiro e o
meu amigo Casimiro Vale da Silva; na 2ª Região, São
Paulo, temos o Walter Alves de Oliveira e José Augusto
Viana Neto; na 3ª Região, Rio Grande do Sul, temos
Flávio Koch e também Ubirajara Szekir de Oliveira; na
4ª Região, Minas Gerais, Márcio Ari de Melo Almeida
e Newton Marques Barbosa, que está com problema
de saúde, por isso não pode comparecer hoje aqui; na
5ª Região, Goiás, temos Oscar Hugo Monteiro Guimarães e Eduardo Coelho Seixo de Brito; na 6ª Região,
meu Estado, Paraná, temos o meu amigo Mariano
Dynkowski e eu, João Teodoro da Silva; na 7ª Região,
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Pernambuco, temos Agnaldo Aprígio de Lima e Petrus
Leonardo de Souza Mendonça; na 8ª Região, Distrito
Federal, temos o meu amigo Hermes Rodrigues de
Alcântara Filho e Alberto Fernandes de Sousa, que
também nos honra com a sua presença; na 9ª Região,
o nosso amigo Samuel Arthur Prado e Nilson Ribeiro de Araújo, ambos presentes neste evento; na 11ª
Região, Santa Catarina, temos Alceu Valdo Juliani e
Moacyr Pasin; na 12º Região, Pará, temos o meu amigo Jaci Monteiro Colares e Miguel Lobato de Vilhena;
13ª Espírito Santo, o Daniel Fernandes Alves e Luiz
Augusto Mill, como nossos representantes; na 14ª Região, Mato Grosso do Sul, temos o Claudemir Neves
e Roberto da Cunha; na 15ª Região, Ceará, temos o
Antônio Armando Cavalcante Soares e José Maria
Cavalcante, que, acabou de lembrar o Presidente, é
também o presidente do Sindmóveis lá do Estado do
Ceará; na 16ª Região, no Estado de Sergipe, temos o
Sérgio Waldemar Freire Sobral e Temístocles Barreto
Neto; na 17ª Região, Rio Grande do Norte, Roberto
Carlos Correia Péres e Waldemir Bezerra de Figueiredo; na 18ª Região, Amazonas e Roraima, Paschoal
Guilherme do Nascimento Rodrigues e Paulo Celestino Mota Júnior; na 19ª Região, Mato Grosso, temos o
Paulo Antunes Maciel e Carlos Alberto Lúcio da Silva;
na 20ª Região, Maranhão, Ítalo Benedito Guimarães
Torreão e Raimundo Cunha Torres; na 21ª Região,
Paraíba, nosso querido amigo Hermógenes Paulino
do Bonfim e Rômulo Soares de Lima; na 22ª Região,
Alagoas, Manoel Santana Rodrigues e Vilmar Pinto
da Silva; na 23ª Região, Piauí, nós temos o Manoel
Messias dos Anjos e o João Batista da Paz Brito; na
24ª Região, Rondônia, temos a Sandra Stephanovichi
Bresolin e o Fernando Augusto Rodrigues do Carmo;
na 25ª Região, Tocantins, nós temos o ��������������
Adenilson Carlos Vidovix e o Valdeci Yase Monteiro; na 26ª Região,
nosso caçula, temos Tupinambás de Santana Lima e
Aires Ribeiro de Matos.
Esses, Sr. Presidente, são os nossos conselheiros
federais, todos nossos amigos queridos e grandes batalhadores pela profissão de corretor de imóveis nas suas
regiões de origem e, obviamente, líderes da categoria
profissional. Todos sejam muito bem-vindos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Parabéns, Presidente. Vocês viram que o nosso Presidente é tecnológico. Faltaram uns nomes, e
ele buscou aqui, na tecnologia. Parabéns, Presidente.
Eu gostaria de fazer referência a alguns Senadores que mandaram telegramas para cá, para homenagear. Gostaria de citar alguns deles: Senador Blairo
Maggi, do Mato Grosso; Senador João Vicente Claudino, do Piauí; Senador Eduardo Braga, do Amazonas;
Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima; Senador

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Alfredo Nascimento, do Amazonas; Senador Renan
Calheiros, de Alagoas; Senador Collor, de Alagoas;
Presidente Sarney, que fez questão que eu o citasse; quem esteve aqui presente, até agora há pouco,
e deixou um abraço carinhoso também foi o Senador
Casildo Maldaner, de Santa Catarina.
Presidente Mendonça Ribeiro, por favor, o senhor
tem a palavra.
O SR. JOAQUIM ANTONIO MENDONÇA RIBEIRO – Boa noite a todos. Em nome do Presidente Carlos Alberto Schmitt de Azevedo, Presidente da Fenaci,
de quem sou o primeiro vice, tenho a honra de estar
aqui nesta tribuna.
Gostaria de cumprimentar o Exmº Sr. Corretor
Senador Gim Argello. Parabéns pela iniciativa. Motivo de muito orgulho. Pela primeira vez na minha vida,
uma homenagem no Senado à nossa categoria. Já fui
a muitas câmaras municipais, a muitas assembleias,
mas é um dia especial realmente hoje. E no senhor,
como representante dos corretores de imóveis, nos
espelhamos e também muito nos orgulhamos de o senhor nos representar e pela homenagem que fez a nós.
Sr. Presidente do Conselho Federal do Corretores
de Imóveis, Sr. João Teodoro da Silva, o meu carinho,
a minha admiração, o meu respeito pela sua pessoa,
pelo trabalho que realizou para a nossa categoria. Nós
nos orgulhamos hoje de dizer que somos corretores
de imóveis. O senhor não deixou quase nada para nós
falarmos. O senhor fez um histórico completo. Então,
Presidente, precisamos de gente como o senhor, de
pessoas que fazem acontecer. E é o que está acontecendo aqui em Brasília, temos muito orgulho de participar deste evento.
Ao senhor, uma homenagem. Ao João, eu queria
uma salva de palmas bem efusiva, ao nosso Presidente
João Teodoro. (Palmas.)
Ao Prefeito de Cristalina, Sr. Luiz Carlos Attié,
meu amigo. Eu sou de São José do Rio Preto. É próximo. Ribeirão e Barretos estão ali perto. Mas eu sou
de São José do Rio Preto.
E gostaria também de homenagear o Presidente
do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 8ª
Região, Creci do Distrito Federal, Sr. Hermes Rodrigues
de Alcântara Filho, de que tive a honra de participar. E
participando agora da comissão, nós vamos realizar
agora o Conaci, agora em setembro, 16 a 19, em São
Paulo, passei a ter mais contato com essa pessoa admirável, de respeito. Também o meu carinho, Hermes.
Também o Sr. Geraldo Francisco do Nascimento,
Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do
Distrito Federal; o Vice-Presidente do Secovi do Distrito
Federal, Sr. Ovídio Maia Filho; o Sr. Geraldo, que foi
homenageado aqui hoje, corretor de imóveis do Distrito
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Federal; a mulher corretora, que é a Fátima Santoro,
também aqui presente.
Então, eu gostaria de cumprimentar, em nome do
Presidente José Augusto Viana Neto, ao qual eu me
curvo e parabenizo porque acabou de entregar 100
mil carteiras de corretores há poucos meses, fazendo
um belo trabalho. O Creci de São Paulo. É outro, vamos dizer assim.
Então, estes dirigentes, o João Viana, como todos
os senhores presidentes de Creci aqui e diretores, em
nome do Presidente Viana, quero cumprimentar todos
os presidentes de Creci do Brasil, todos os conselheiros
e todos os diretores do Cofeci. E, em nome do José
Maria Cavalcanti, Vice-Presidente da Fenaci, gostaria
de cumprimentar todos os diretores da Fenaci, todos
os presidentes de Sindimóveis e todos os diretores que
representam associações da nossa categoria.
Senhoras e senhores, senhores corretores de
imóveis, é um orgulho e uma satisfação dizer, Sr. Presidente João, que o único País que tem os conselhos
que regulamentam nossa profissão é o Brasil. É o
único País do mundo! Isso é um orgulho para nós,
Presidente. A gente tem viajado ao exterior, participado de vários congressos, e nós hoje somos a bola da
vez. Há muitos anos que venho participando, e hoje
todo mundo procura a gente, quer fazer negócios com
o Brasil, quer estreitar relacionamentos, networking,
brainstorm. Enfim, tudo isso é o que vai acontecer também amanhã na abertura. E depois aqui o congresso
internacional, com vários dirigentes de outros países
como a gente nunca viu. São inéditos aqui na nossa
categoria uma participação e um interesse tão efetivo
deles aqui com a gente.
Mas, Sr. Senador, agora nós vamos precisar do
senhor. Nós precisamos da isenção do IPI nos carros,
Senador. (Palmas.)
Eu queria dizer mais uma coisa, Sr. Senador. O
corretor de imóveis precisa participar da assinatura da
escritura como representante legal também. (Palmas.)
Eu queria dizer que o corretor de imóveis é o
bandeirante do progresso, é o baluarte, o realizador
de sonho, com dignidade e com coragem.
Eu não vou me alongar. Vou ler um texto pequeno
que eu escrevi hoje para mensagem aos corretores.
Mas eu queria estender o convite para o 24º Congresso
Nacional dos Corretores de Imóveis, que se realizará,
em São Paulo, nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro.
A abertura será no Credicard Hall no domingo – gostaríamos de sua presença –, com baile show do Paralamas do Sucesso e trabalhos nos dias 17, 18 e 19.
A gente gostaria muito de contar com os senhores. Faz 32 anos que São Paulo não tem um congresso. Então, vai ser um congresso muito importante da
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categoria e a gente quer a presença de todos vocês.
É só entrar no site conaci.com.br.
Eu queria dizer, antes de ler meu texto, para finalizar, que eu cheguei aqui e fiquei olhando. Eu acredito
que, se alguém, de outro país, entrar aqui agora e olhar
aqui no Senado, ele vai achar que todos os senhores
corretores são Senadores da República. Têm cara. Vocês merecem. (Palmas.)
Eu vou ler um pequeno texto, para encerrar, que
escrevi hoje na minha mensagem. É sobre a coragem:
Ao comemorarmos, neste dia 27 de agosto, o
Dia do Corretor de Imóveis, a coragem parece ser um
tema recorrente em todas as homenagens e felicitações. Sim, a coragem, matéria-prima de valentia, da
esperança, do ânimo e de tantas outras virtudes semelhantes que modelam e que se tornam referência
nos meios profissionais. Coragem, sem a qual não há
luta, não há liderança e não haverá conquista.
Neste dia tão especial, abraçamos todos aqueles que, com valentia e dignidade, fazem dessa classe trabalhadora um exemplo singular de respeito à
ordem social.
Com os nossos parabéns, desejo sucesso a todos os corretores de imóveis e que possam fazer de
cada conquista um estímulo em favor do bem comum.
Que Deus ilumine todos vocês e todos os seus
familiares!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Agradecemos ao nosso Vice-Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Mendonça
Ribeiro, pelas suas elogiosas palavras e gostaríamos
de dizer a vocês da nossa satisfação. Agora há pouco
o Presidente fez o mesmo comentário. Ele disse: “Gim,
hoje os corretores e as corretoras de imóveis tomaram
conta do Senado”. Tomamos conta do Senado mesmo.
É um orgulho para o Senado da República ter pessoas
tão valorosas aqui.
Gostaria de fazer referência também – estou vendo aqui – ao nosso querido Alberto Fernandes, pai do
Pedro, da Beiramar Imóveis, que é uma corretora tradicional de Brasília, uma imobiliária grande da nossa
cidade, ao Valdomiro de Sousa, que se encontra aqui,
ao André Luiz Bravim, nosso Secretário Executivo, a
vocês que realmente construíram.
O que é importante dizer? Eu fiz muitas homenagens aqui. O Presidente João Teodoro estava lembrando. Vou fazer quinze anos de mandato e todos os
anos eu faço sessão de homenagem ao corretor de
imóveis. Fazia na Câmara Legislativa. Começamos
isso há muitos anos.
O Creci estava na casa dos 4 mil aqui em Brasília. Hoje já passou dos 20 mil. Já passou dos 20 mil,
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Presidente Hermes, o Creci em Brasília? Já. Eu sou da
primeira geração dos corretores de imóveis de Brasília.
O que é que acontece?
Hoje, o Presidente João Teodoro fez referência
a todos os Crecis regionais. Agora há pouco, ficamos
sabendo que São Paulo já passou do número de 100
mil. Entregou a carteira com 100 mil corretores de
imóveis. Hoje nós temos um exército no País, meus
amigos corretores e corretoras de imóveis, de mais
de 260 mil profissionais em atividade. É um exército.
E, graças a Deus, está organizado e estruturado nos
conselhos regionais e no Conselho Federal, podendo
vir a Brasília, invadir Brasília com mais de 3 mil corretores de imóveis num congresso importantíssimo
para a economia regional e para a economia nacional.
Quer dizer, hoje, ser corretor de imóvel é um motivo
de imóveis é um motivo de muito orgulho(palmas), é
um motivo para dizer que é algo que realmente traz o
progresso nacional.
Eu tenho alguns compromissos. Isso é muito bom
porque todo ano me dão mais missões que eu vou
cumprindo. Agora, a isenção de IPI. Já tentamos uma
vez e vou tentar de novo passar aqui, porque também
enxergo que automóvel na nossa profissão é ferramenta
de trabalho. Então, novamente vou colocar em pauta
e pedir para todos os Crecis trabalharem os votos de
todos os Senadores dos Estados, porque assim fica
mais fácil para aprovar aqui. (Palmas.) Então, vamos
trabalhar em conjunto.
Participar da escritura, que também é muito, muito importante. Os sindicatos querem ajudar, também.
Geraldo, obrigado. Vamos chamar todos os sindicatos
para ajudar nessa missão. Vou chamar também o Secovi, Ovídio. Vamos todos nós trabalhar nisso.
Há mais algumas missões que me deram que eu
gostaria de mostrar que estão bem adiantadas, como a
inclusão das imobiliárias no Simples. É uma realidade
que está chegando perto de nós. (Palmas.)
A regulamentação dos contratos de Built-to-Suit,
do PLS nº 60, de 2012, que pode ser votado no dia 29
próximo. Já está em pauta. Então, há várias matérias
que atingem a nossa categoria, pelas quais nós estamos aqui, no nosso dia a dia, lutando para conseguir
essas vitórias.
Há mais dois oradores inscritos, aos quais vou
pedir para fazer uso da palavra: o Sr. Ovídio e, logo
em seguida, o Geraldo. Depois, vamos encerrar. Se a
Fátima quiser falar também... É até bom, Fátima, você
falar um pouquinho também, representando as mulheres corretoras de imóveis do País.
Concedo a palavra ao Ovídio Maia, por favor.
O SR. OVÍDIO MAIA FILHO – Senhores, boa
noite.
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Presidente Gim Argello, nosso presidente, que
sempre nos atende muito bem, gostaria de agradecer
por este momento solene. Aliás, confidenciou-me o
Senador Rodrigo Rollemberg: “Eu nunca vi esta Casa
tão cheia e tão bonita”. Mendonça, você tinha razão,
realmente, o Senador Rodrigo Rollemberg falou isto
antes: “Esta Casa está linda, porque tem profissionais
que são apaixonados pela profissão”.
Sr. Presidente João Teodoro, é brilhante o trabalho que V. Exa – permita-me chamá-lo assim – tem
feito neste País para dignificar a profissão de corretor
de imóveis.
O Senador Adelmir Santana, que daqui se retirou,
é uma pessoa que muito contribuiu conosco. Tivemos
embates ferrenhos, mas maravilhosos, na alteração da
Lei do Inquilinato, na qual fizemos alterações e inserções, ou seja, fizemos uma adequação de dez artigos
na Lei nº 12.112 – tive o privilégio de trabalhar nisso,
e o Senador Gim Argello nos apoiou bastante. Eram
catorze artigos e ficaram dez artigos. Soubemos que,
quando foi aprovado aquilo que havia sido acertado,
era 1h30min – era a Senadora Ideli Salvatti à época;
foi do hoje Ministro da Justiça José Eduardo que recebemos a notícia, é uma pessoa pela qual temos um
grande respeito.
Prefeito Luiz Carlos Attié, corretor de imóveis,
tenho pelo senhor um grande respeito em função da
forma como sempre me tratou, com deferência. Pelo
trabalho que o senhor fez dignificando a profissão de
corretor de imóveis no Distrito Federal, elevando o Creci
do Distrito Federal, com a sede, ao conhecimento em
nível nacional, meus parabéns.
Presidente Hermes Alcântara, o trabalho que o
senhor tem realizado é fantástico, dando continuidade
e crescendo... Ao professor, ao mestre, muito obrigado pela passagem, por seu trabalho de dignificação
desta profissão e meus pêsames pelo passamento da
senhora sua mãe.
Presidente Geraldo, torço para que o senhor desenvolva um belo trabalho no Sindimóveis. Ninguém
consegue fazer nada sozinho: o todo nada mais é que
o somatório das partes, amigo.
Eu, aqui presente, Ovídio Maia, sinto-me também
privilegiado por representar o Secovi do Distrito Federal
e por ter sido nomeado para representar os Secovis de
todo o País. Para mim é uma grande honra, dada pelo
Presidente Pedro Wähmann, que representa a Câmara
Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários – eleito
agora coordenador da área de compra e venda, o que
muito nos honra, Presidente. O Distrito Federal hoje
está sendo representado, tem uma cadeira neste momento, e fomos eleitos por unanimidade.
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Aos presidentes aqui presentes, o Gegê, a nossa
querida, que agora no Rio de Janeiro vai trabalhar com
o meu amigo Maia, que é também Maia.
Senhoras e senhores, aos presidentes que aqui
também se fazem presentes, aos conselheiros, meus
parabéns, porque o momento em que os corretores
de imóveis comemoram suas bodas de ouro é muito
importante. O corretor de imóveis, com certeza, é um
grande apaixonado. Ele é apaixonado pelo que ele faz,
ele é determinado. E as corretoras de imóveis? Dessas
não preciso nem falar porque elas já nascem apaixonadas, o coração delas é muito maior do que o nosso.
A fala não é minha, essa frase já foi dita pelo saudoso
Zequinha, corretoras de mãos calosas, essas pessoas
maravilhosas de quem eu falo. (Palmas.)
Prezados, nós temos hoje mais de 55 milhões de
residências no País. Nós estamos falando de residências, segundo o último ato do IBGE, levantamento. Nós
temos mais de 9 milhões de contratos de locações. E
aí, Presidente Gim Argello, quero dar o meu testemunho: o pedido da isenção do IPI que foi feito antes, o
Senador Gim, estivemos com ele, que, de pronto, ligou
para vários Senadores e pediu apoio. Muito obrigado.
É um companheiro que está sempre conosco, sempre
com as portas abertas. (Palmas.)
Eu tenho o privilégio de perturbá-lo bastante, representando o Secovi, e eu diria também as demais
instituições, porque não se faz, senhores, uma instituição forte, não se faz um mercado forte se não houver equilíbrio entre quem estiver comprando e quem
estiver vendendo, quem for inquilino e quem for proprietário, não há que ter vantagem. O sucesso de toda
e qualquer negociação é o respeito para as partes. E
isso, Senador, o senhor tem buscado, tem lutado por
isso. A questão do built to suit é um projeto de lei que
estamos trabalhando há muito tempo, que é um projeto que o Senador vem encampando e assumindo
um compromisso. Nós sabemos a dificuldade que é.
O Senador tem encampado inúmeros projetos. Ele é
muito humilde. E eu gostaria de fazer aqui uma inconfidência realmente: vocês não têm ideia da quantidade
de projetos que o Senador Gim Argello vem abraçando
no mercado imobiliário brasileiro, na área de locação,
na área de compra e venda, porque é um conhecedor,
é um corretor de imóveis.
Mas, caros colegas corretores de imóveis, hoje
nós somos os parabenizados, nós somos os aniversariantes, porque nós somos os condutores da economia
deste País. E nós, pelo amor que temos pela profissão,
pela determinação, pela vontade de fazer, somos psicólogos, somos amigos, somos irmãos. Realizadores,
sim, de sonhos, porque o brasileiro, por ser um apaixonado, com certeza não desiste nunca.
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Então, a vocês, a nós, colegas corretoras e corretores, meus parabéns.
Que Deus ilumine o Congresso! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Peço para fazer uso da palavra o nosso querido
Geraldo, presidente do Sindicato.
Por favor, Geraldo.
O SR. GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO – Exmo Sr. Senador Gim Argello, de quem tive a honra de ser companheiro no nosso Conselho Regional
de Corretores de Imóveis, como Conselheiro, durante
alguns anos, sei da sua luta pela nossa profissão e
agradeço em nome de todos os corretores.
Manifesto também ao Presidente do Conselho
Federal de Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro,
o nosso respeito e os nossos cumprimentos pelo trabalho que tem feito pela nossa categoria.
Presidente da Federação do Comércio do Distrito
Federal, Exmo Sr. Adelmir Santana, também ex-Senador
que continua fazendo um trabalho para a nossa categoria e nos representando, muito embora não seja
corretor de imóveis.
O Prefeito de Cristalina dispensa comentários. Ele
está Prefeito, mas é corretor de imóveis, nosso eterno
corretor, e representa a categoria no Estado de Goiás,
desenvolvendo aquele Município.
Ao Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Creci/DF, Sr. Hermes Rodrigues de
Alcântara Filho, nossos cumprimentos.
Presidente do sindicato das imobiliárias, representado aqui pelo Sr. Ovídio Maia; Professora Fatima
Santoro, representando as corretoras deste País, que
são inúmeras; Presidente do Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Ceará, Sr. José Maria Cavalcante Lemos,
e Vice-Presidente da Fenaci; Vice-Presidente Nacional
dos Corretores de Imóveis, aqui representando o Presidente Carlos Alberto Schmitt, Sr. Joaquim Antônio
Mendonça Ribeiro, nossos cumprimentos.
Gostaria também de cumprimentar Paulo Dias,
Presidente do Sindicato dos Corretores de Minas Gerais, que tem feito um trabalho excelente naquele Estado e em nome do qual cumprimento todos os presidentes aqui presentes dos Sindmóveis do Brasil. Eu o
parabenizo em nome de todos os corretores.
Demais representantes da categoria homenageada, senhoras e senhores corretores de imóveis, fica
difícil, Senador, falar alguma coisa depois de ouvir tão
nobres oradores. Fica muito difícil para este Presidente.
Essa profissão faz 50 anos e agradeço por ser
homenageado também. Como os senhores sabem, estou na luta também, o meu Creci é 858. Já faz algum
tempo que estamos batalhando, somos batalhadores
na profissão. E junto com o senhor no Conselho co-
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meçamos um trabalho ao qual está dando sequência
o nosso Presidente. Mas ainda precisamos, necessitamos. A categoria conseguiu conquistas nesse período
de 50 anos, mas ainda há muito a conquistar.
Tudo que havia planejado falar já foi falado, como
a redução do IPI, de que precisamos, o piso salarial
que o sindicato está batalhando e vamos conseguir
para o Distrito Federal, que a categoria não tem. Ainda não temos nos Estados uma convenção coletiva
de trabalho. Somos os profissionais mais baratos que
existem, porque ele sabe, ele trabalha, mas não sabe
o que vai ganhar, quanto vai ganhar. Então, é um profissional que não tem tempo para sua família. O seu
tempo é dedicado aos seus clientes, à sociedade.
Cuidamos do patrimônio da sociedade, realizamos o
sonho da sociedade, e muitas vezes não realizamos
o nosso. E contamos com esta Casa, Sr. Presidente,
contamos com o senhor, como corretor de imóveis que
é, sensível à nossa categoria, para que nos ajude neste
sentido aprovando e apresentando leis, projetos de lei
que favoreçam, que deem sustentação, que deem uma
garantia para este profissional que diuturnamente dedica sua vida à sociedade, aos negócios, à realização
de sonhos. E, como já disse, às vezes não dá conta
de realizar o seu. Muitos aqui adquirem imóvel para
o seu cliente, e ainda não têm o seu e necessitamos
ainda conquistar. São muitas conquistas. Para isso
contamos com a colaboração de todos, de todas as
entidades e do Congresso Nacional, para que possam
nos prestigiar não só no dia 27 de agosto de cada ano
com esta honrosa homenagem, mas no dia a dia com
leis que nos garantam a nossa profissão, o progresso
da nossa profissão a cada dia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. Boa noite a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Nós que agradecemos.
Por último – não foi de propósito –, vai falar da
Mesa a nossa representante feminina. Por favor, V. Sª
tem esse direito, porque é a representante feminina
que se encontra aqui. Vai fazer uso da palavra para
poder homenagear os nossos corretores de imóveis
no nosso dia.
A SRª FATIMA SANTORO – Muito boa noite.
Exmo Sr. Senador Gim Argello; presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, Sr. João Teodoro da Silva; Prefeito de Cristalina, meu amigo também; Sr. Luiz Carlos Attié; ao meu lado, o presidente
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
8ª Região Creci/DF, Sr. Hermes Rodrigues de Alcântara Filho; presidente do Sindicato de Corretores de
Imóveis do Distrito Federal, Sr. Geraldo Francisco do
Nascimento; presidente em exercício da Federação
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Nacional de Corretores de Imóveis, Sr. Joaquim Antonio Mendonça Ribeiro; vice-presidente do Sindicato
de Habitação do Distrito Federal – Secovi/DF, Sr. Ovídio Maia Filho, é com muita emoção que estou aqui
compondo esta Mesa, com uma responsabilidade de
representar a mulher corretora de imóveis. Agradeço
o carinho, a atenção do meu presidente, uma pessoa
que é o nosso guia, João Teodoro, que me convidou
para compor esta Mesa.
Quero ser breve, mas realmente a mulher hoje
tem se destacado. Hoje ocupo a diretoria do Creci/RJ.
A partir de 1º de janeiro, juntamente com a minha amiga Ana Luiza Anderson, que está compondo também
a Mesa, seremos duas vice-presidentes do Creci do
Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de fazer uma homenagem à minha amiga. (Palmas.)
Representando as mulheres, realmente, estamos
mostrando o nosso trabalho, o nosso valor. Sou corretora de imóveis há 22 anos. Há muitos anos – 14 anos,
sendo mais exata –, coordeno um curso de graduação
tecnológica em negócios imobiliários no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida. Tenho o orgulho de dizer que consegui a média máxima do MEC,
5, que é difícil. Na minha universidade, com todos os
cursos – Engenharia, Medicina, Odontologia –, sou a
única que tenho 5 nos três campi da Veiga. (Palmas.)
O curso de Negócios Imobiliários é o único que tem 5.
Então, é um orgulho a gente ter um trabalho de
formiguinha, mas que a gente está desenvolvendo e
levando o nome de corretor de imóveis para fora do
nosso Brasil. E o nosso presidente, João Teodoro, tem
feito isso com muita maestria.
Até quero aqui fazer uma homenagem. Estou
falando do crescimento da nossa profissão. Com 50
anos, já temos universidades com cursos de negócios
imobiliários, com mais de 10 anos, no Brasil. Tenho aqui
três ex-alunos graduados em negócios imobiliários pela
Veiga de Almeida – o Hugo, o Adnair e o Paulo Sampaio –, a quem quero fazer aqui a minha homenagem,
representando todos os alunos de negócios imobiliários deste Brasil. Declino aqui o nome de vocês três.
Então, fica a minha mensagem como mulher corretora de imóveis, como nós, corretores de imóveis, que
representamos uma profissão regulamentada. São 50
anos de profissão. Temos de tirar o chapéu para todos
aqueles que por aqui passaram e que construíram
essa profissão.
Agradeço, Senador, a oportunidade de falar em
nome das mulheres. É uma grande responsabilidade.
Estou tomada pela emoção, pela surpresa, pois o meu
presidente me pegou de surpresa realmente para vir
compor esta Mesa.
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Mas acho que, daqui a 50 anos, com certeza, a
nossa profissão vai estar cada vez crescendo mais e
sendo reconhecida como uma profissão. Como todo
profissional liberal, o corretor de imóveis é um profissional liberal que tem o seu espaço no mercado de trabalho, e, cada vez mais, vamos encontrar corretores de
imóveis também com titulação: corretores de imóveis
graduados, pós-graduados, no lato sensu, no stricto
sensu, com mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Tenho orgulho de dizer que já tenho essa realidade na minha universidade. Já tenho alunos que passaram por mim e só tinham o ensino médio. Entraram na
universidade, fizeram Negócios Imobiliários, fizeram a
pós-graduação comigo e hoje já são mestres, já têm
mestrado. Isso é um diferencial para a nossa categoria profissional.
Então, eu gostaria de fechar as minhas palavras,
colocando a importância do corretor de imóveis. Ele
hoje é um titulado, inclusive em grau de mestrado, de
doutorado e de pós-doutorado. Esse é o nosso futuro,
essa é a nossa realidade.
Muito obrigada pela oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Nós que agradecemos, corretora de imóveis
Fatima Santoro, por suas brilhantes palavras colocadas aqui, na tribuna do Senado.
Só faltou um dos que compõem a Mesa falar, que
é o nosso querido Hermes, o presidente. Estamos respeitando, porque ele disse que não gostaria de falar,
mas é para que o senhor pelo menos cumprimente os
corretores de imóveis que estão todos aqui e são seus
amigos, seus parceiros. Da Mesa mesmo, por favor.
O Hermes é o nosso presidente do Creci do
Distrito Federal e vem fazendo um brilhante trabalho
à frente do Creci.
O SR. HERMES RODRIGUES DE ALCÂNTARA
FILHO – Boa noite a todos os colegas que estão aqui representando cada corretor de cada local do nosso Brasil.
Hoje é um dia muito especial, Senador. Nós vimos
os números; mais do que crescemos, nós desenvolvemos e, neste jubileu de ouro, nós temos a certeza de
que 50 anos ainda temos para frente. Vamos crescer e
vamos nos desenvolver bem mais.
Parabéns a cada corretor do Brasil! Nós contamos
com esta Casa também no desenvolvimento, no atendimento dos nossos anseios, dos nossos alvos, com o
apoio do nosso Legislativo. Que cada corretor de imóveis
seja homenageado neste dia 27 de agosto!
Muito obrigado a cada um de vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Vou passar a palavra ao nosso presidente nacional para que ele possa encaminhar o encerramento.
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O SR. JOÃO TEODORO DA SILVA – Sr. Presidente, na verdade, o encerramento é de V. Exª. Eu vou
apenas fazer aqui uma referência que foi solicitada
por alguns colegas nossos para lembrar que nós já
temos, no Estado de Sergipe, no Estado da Paraíba,
e, ainda, no Estado de Santa Catarina, leis estaduais
aprovadas em benefício da categoria profissional dos
corretores de imóveis, garantindo que, em toda escrituração imobiliária onde haja a participação de um
corretor de imóveis, os nomes dos corretores sejam
citados na escrituração. Então, esse já é um grande
avanço. Só para lembrar esse fato. (Palmas.)
Na verdade, me pede o Senador Argello, que eu
reitere os convites – obviamente, os senhores estão
aqui para isso – porque nós vamos ter, amanhã, o dia
todo, as atividades desenvolvidas dentro das comemorações do cinqüentenário. Uma coisa importantíssima, que vocês não poderão perder é a solenidade
de abertura do nosso evento. Não deixem de comparecer, por favor, porque é e será uma verdadeira apoteose. Nós vamos sair realmente maravilhados com
os acontecimentos da solenidade de inauguração do
nosso cinqüentenário, que será amanha à tarde. O
Senador Gim Argello estará conosco e será ele a falar em nome do Senado Federal em homenagem aos
corretores de imóveis.
Por favor, a partir das 19 horas e 30 minutos, estejamos todos nós lá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Quero lembrar que vamos sortear ineditamente,
num evento como esse, uma motocicleta Harley Davidson para os corretores de imóveis que estiverem
presentes no momento de encerramento do congresso.
Isso foi um trabalho desenvolvido pelo nosso Presidente
Hermes, que conseguiu doações de várias empresas
para adquirir essa moto para ser doada aos senhores.
Senador, eu quero só deixar o meu agradecimento de coração a V. Exª pelo companheirismo, pela
dedicação e pela disposição de luta. O Senador tem
conversado bastante conosco e tem se comprometi-
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do mesmo; todas essas reivindicações que foram feitas aqui em plenário já fazem parte da sua pauta de
trabalho em prol dos corretores de imóveis do Brasil.
E nós temos certeza absoluta de que – conquanto tenhamos grandes dificuldades, como é o caso, por
exemplo, dessa questão da redução do IPI porque
isso na prática significa abdicação de receita, e isso é
proibido pela própria Constituição Federal, então nós
temos que achar fórmulas substitutivas – o Senador
está empenhado nisso e se comprometeu já conosco
que vai continuar lutando.
Se vamos conseguir ou não é outra história, mas
não vamos abdicar da luta. Assim como a questão
da imobiliária, do microempresário, da imobiliária no
Simples, que são questões dificilíssimas que já por
várias ocasiões nós tentamos no Congresso Nacional,
conseguimos no Congresso e fomos derrubados na
Presidência da Republica, a participação do corretor
na escritura, que é disso que nós falamos há pouco.
Enfim, há muitas lutas a serem desenvolvidas e
todas elas estão abraçadas pelo nosso querido Senador Gim Argello.
Então nós queremos aqui deixar registrada a nossa eterna gratidão, Senador, por todo esse trabalho,
por todo esse empenho em prol da nossa categoria. E
que Deus nos abençoe que nós tenhamos realmente
um excelente encontro, para marcar; e depois vamos
também lá para São Paulo, para prestigiar o pessoal
no seu congresso nacional.
OK, gente, que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Obrigado a todos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 51 minutos.)
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