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Ata da 229ª Sessão, Especial, em 10 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Flexa Ribeiro
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 24 minutos
e encerra-se às 13 horas e 15 minutos)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Declaro aberta a presente sessão, que se destina a comemorar os 200 anos da imigração chinesa no
Brasil, nos termos dos Requerimentos nºs 323, 726
e 941, de 2012, de autoria do Senador Flexa Ribeiro
e de outros Senadores.
Convido para compor a Mesa o Sr. Embaixador da
República Popular da China, Sr. Li Jinzhang (Palmas.);
o primeiro signatário da presente sessão e Presidente
do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China, Senador Flexa Ribeiro (Palmas.); o Sr. 1º Secretário do
Senado Federal, Senador Cícero Lucena (Palmas.);
o Sr. Deputado Federal Osmar Júnior, Presidente do
Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China na Câmara dos Deputados (Palmas.); o representante do
Secretário Executivo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Fábio Vieira César (Palmas.); e o
Presidente da Associação Chinesa em Brasília, Dr. Gu
Hang Hu. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Composta a Mesa, convido a todos para, de
pé, acompanharmos a execução do Hino da República
Popular da China e do Hino Nacional brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino da República
Popular da China.)
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Com revisão do Presidente.) – Em 1812, o navio
Vulcano, procedente de Macau, desembarcou no Rio
de Janeiro trazendo os primeiros imigrantes chineses
– cerca de 300 – para plantarem chá verde no Brasil.
O nosso País passava por um momento de transformação com a transferência da família real – a Rainha,
Dona Maria, o Príncipe-Regente, Dom João, e seus
familiares para o Brasil.
A pequena capital se modernizava e assumia
ares cosmopolitas. A presença dos chineses, com sua
plantação de chá, foi um dos marcos dessa evolução.
Ao longo do século, a imigração chinesa foi vista
como alternativa. Joaquim Nabuco, grande defensor da

abolição, via a imigração como um problema, inclusive por ser uma nova versão de escravidão. Nisso, ele
dissentia de Quintino Bocaiuva, que a defendia em A
Crise da Lavoura.
Já na República, Francisco Glicério, Ministro
da Agricultura do Presidente Deodoro, estabeleceu, por decreto, algumas restrições à entrada de
estrangeiros no Brasil. Era a influência positivista
que tinha apreciação sobre o problema semelhante
à dos abolicionistas.
Pouco depois, em 1892, o decreto foi revogado, mas sem consequências práticas. Os chineses
voltariam a se transferir para o Brasil no começo do
século XX, e, a partir daí, cerca de 200 mil se espalharam pelo País, com 130 mil deles se concentrando
em São Paulo.
O Brasil e a China se aproximaram no fim do
século XX e são hoje grandes parceiros comerciais e
tecnológicos, num movimento em que tive parte quando, como Presidente da República, em visita àquele
grande país, conversei com Deng Xiaoping. Incorporados à sociedade brasileira, os chineses mostram que
seu dinamismo e sua imensa capacidade de trabalho
estão voltados para o crescimento do Brasil.
A China é hoje uma referência mundial. As nossas relações com a China são estreitas e com ela nós
temos uma das maiores trocas comerciais do Brasil
no mundo. Temos uma grande satisfação de termos
essa amizade com a China e o povo chinês, ao mesmo tempo em que a nossa admiração se revela cada
vez maior pela grande contribuição do povo chinês
à história da humanidade, na sua marca na face da
Terra, nas grandes descobertas – que influenciaram
inclusive o mundo ocidental, e a poderosa civilização
chinesa, hoje se reflete no que a China representa para
o mundo —, na liderança comercial que vai cada vez
mais exercendo em todos os setores.
E é por isso que, hoje, nós, com grande satisfação,
aqui no Senado Federal, comemoramos os 200 anos da
imigração chinesa, saudando a todos os chineses que
vivem no Brasil e que aqui se incorporaram, trabalhando, ajudando o nosso desenvolvimento, integrando-se
ao nosso povo e fazendo parte da paisagem humana
que constitui o Brasil.
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Portanto, eu quero me congratular com aqueles
que requereram esta sessão, à qual também me associei, para dizer que o Senado presta uma homenagem que é das mais justas que nós podíamos prestar
nesta Casa.
E, sem dúvida alguma, eu quero agregar um
dado pessoal, saudando toda a comunidade chinesa
na figura de um grande chinês, que permanentemente é um divulgador da cultura e da amizade que cada
vez mais estreitam a China e o Brasil: é o Dr. Gu Hang
Hu. Médico chinês, formado em Medicina Tradicional
e em Educação em Xangai, em 1976, nesta cidade,
foi Diretor-Médico e Professor do Hospital e do Centro de Saúde.
Dr. Gu chegou ao Brasil em 1987, naturalizou-se
brasileiro em 1991. É uma figura importante da comunidade brasiliense, para quem exerce sua cultura científica no Centro de Tratamento Oriental de Brasília. Sua
arte tem curado e ajudado a suportar as dores a um
grande número de brasileiros que são seus pacientes.
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Ele é Presidente da Associação Chinesa de Brasília, é também Membro Conselheiro da Federação
Mundial das Sociedades de Acupuntura.
Eu, então, também quero entregar ao Dr. Gu uma
moção de aplauso que o Senado Federal fez para
que, na sua pessoa, nós destacássemos o quanto nós
apreciamos o povo chinês e aqueles que têm o Brasil
no coração e se integram ao nosso País, trabalhando
conjuntamente para que sejamos cada vez mais amigos, estreitos amigos da China. (Palmas.)
Passamos agora à outra parte da nossa solenidade, que é o lançamento do selo comemorativo dos
200 anos da imigração chinesa para o Brasil.
Convido o Superintendente Executivo da Empresa Brasileira de Telégrafos para o lançamento do selo.
E fiquemos de pé a obliteração do selo. (Palmas.)
Agora entrego ao Embaixador para que ele também nos dê a honra de obliterar o selo comemorativo.
(Palmas.)
São os seguintes o selo comemorativo e o
carimbo:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Convido agora o Senador Flexa Ribeiro. (Palmas.)
Podem sentar-se.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra, agora, ao Senador Flexa
Ribeiro, autor, primeiro signatário do Requerimento, e
Membro Presidente do Grupo de Amizade Brasil-China,
aqui no Senado Federal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Exmo Sr. Senador José
Sarney, Presidente do Congresso Nacional, Presidente
do Senado Federal e que, neste ato, preside esta sessão especial em comemoração aos 200 Anos da Imigração Chinesa no Brasil; Exmo Sr. Li Jinzhang, Embaixador da República Popular da China; Exmo Sr. Senador
Cícero Lucena, 1º Secretário do Senado Federal; Exmo
Deputado Federal Osmar Júnior, Presidente do Grupo
Parlamentar de Amizade Brasil-China da Câmara dos
Deputados; Sr. Superintendente Executivo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sr. Fábio Vieira
César, que, neste ato, representa o Diretor Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Sr.
Gu Hang Hu, Presidente da Associação Chinesa em
Brasília, médico e acupunturista; Exmo Sr. Embaixador
Oday Hatim Mohammed, Embaixador da República do
Iraque; Membros do Corpo Diplomático; Srs. Senadores
e Srs. Deputados; Presidentes de Associações Chinesas no Brasil; Membros do Corpo Diplomático – quero
saudar a Sra. Heida Lee, em nome das Associações
Chinesas em nosso País –; demais autoridades presentes, senhoras e senhores.
Presidente José Sarney, antes de iniciar meu
pronunciamento em homenagem aos 200 anos da
imigração chinesa em nosso País, eu quero dizer
que fui procurado, antes de a sessão se iniciar, pela
Srª Heida Lee, que gostaria de fazer, em nome das
Associações Chinesas no Brasil, uma homenagem
a V. Exª.
Portanto, quero convidar a Srª Heida Lee a vir até
a Mesa para fazer a homenagem ao nosso Presidente
do Senado, Senador José Sarney, e ao Sr. Embaixador da República Popular da China, Sr. Li Jinzhang.
(Procede-se à homenagem.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Continua com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, Senador José Sarney, senhoras e senhores, primeiramente agradeço a presença de todos e
em especial dos nossos irmãos chineses que estão
aqui neste momento histórico, quando o Senado Federal faz uma sessão especial em homenagem aos
200 anos da imigração chinesa no Brasil.
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Ao abordar o cenário atual de forte parceria entre
nosso País e a República Popular da China – principalmente no setor econômico, com as vultosas trocas
comerciais entre os nossos países –, não podemos
deixar de relembrar os primeiros passos dessa jornada, ainda que brevemente.
O nosso Presidente do Senado, Senador José
Sarney, já fez referência que, há dois séculos, em 1812,
chegavam ao Rio de Janeiro, então nossa capital, que
abrigava naquele momento a Corte Real Portuguesa,
os primeiros chineses. Aliás, foram os chineses os
primeiros estrangeiros livres que chegaram ao nosso
País para desenvolver a nossa agricultura, em especial o cultivo do chá. Cerca de 300 chineses vieram de
Macau até o Rio de Janeiro para plantar o chá verde,
hoje tão conhecido e divulgado por seus benefícios
para nossa saúde. Ao introduzir no Brasil essa cultura
das ervas medicinais, certamente a China contribuiu
também, ainda que indiretamente, naquele momento,
com as nossas pesquisas nessa área.
Parece óbvio, mas é importante destacar: a história se repete e o que vivemos no presente é resultado
do que ocorreu no passado. Assim, hoje – a exemplo
do que ocorreu há dois séculos –, podemos afirmar
que a China ajudou e ainda ajuda a desenvolver o
nosso País naquilo que mais precisamos: geração de
linhas de trabalho, de emprego, aumento da produção
e desenvolvimento social apoiado no desenvolvimento
económico.
Se o primeiro contato feito entre chineses e
brasileiros se deu após dias exaustivos de viagem
a bordo do navio Volcano, hoje nosso contato é imediato, próximo. E, de tão próximo, virou permanente.
E, por ser permanente, não recebe, muitas vezes,
a atenção merecida que essa importante parceria
proporciona.
Não irei aqui fazer um relato histórico dos fatos
e dos importantes acontecimentos nesses 200 anos
de história chinesa em nosso País; aliás, dois centenários é muito para a recente história do Brasil, mas
um pequeno período na milenar tradição e história da
civilização chinesa.
O que cabe ressaltar neste momento é justamente
o fato de celebrarmos, neste instante, que as sementes
plantadas pelos primeiros chineses que chegaram em
terras brasileiras gerou muito mais que ervas para a
produção de chá. Gerou o sentimento de cooperação,
de amizade e de vínculo entre nossos países. Certamente, esses nossos antepassados teriam orgulho
de nos ver aqui, neste momento, de pleno respeito e
admiração mútua.
Nesta sessão, tenho a honra de aqui representar
o Grupo Parlamentar Brasil-China, do qual com mui-
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to orgulho sou o presidente e que conta hoje com 41
Senadores membros, além de, com absoluta certeza,
contar com o apoio da totalidade dos Senadores desta
Casa. Um grupo que tem como missão aproximar nossos parlamentos, a fim de que a diplomacia parlamentar
cumpra o importante papel de aproximar ainda mais
os laços que ligam nossos governos, nossas culturas,
nossas economias e os nossos povos.
Nesse sentido, temos feito um trabalho importante, uma vez que estivemos recentemente em missão
oficial do Senado à República Parlamentar da China
durante alguns dias do mês de novembro. Na comitiva
que representou o Senado Federal, estiveram conosco
os Senadores Casildo Maldaner (PMDB – SC), Lobão
Filho (PMDB – MA), Cícero Lucena (PSDB – PB), Aloysio Nunes Ferreira (PSDB – SP), Vanessa Grazziotin
(PcdoB – AM), Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) e
José Agripmo (DEM – RN).
Na missão oficial, estivemos na cidade de Beijing,
Shangai, Xian, entre outras, onde nos reunimos com
membros da Assembleia Popular Nacional da China,
que funciona no Grande Palácio do Povo. Entre essas
autoridades, estivemos com a Srª Yan Junqi, Vice-Presidente do Comitê Permanente da Assembleia
Popular da China.
Tivemos também uma reunião produtiva com
a Srª Li Xiaolin, Presidente da Associação do Povo
Chinês para a Amizade com os Países Estrangeiros.
Inclusive, a Srª Li Xiaolin é filha do senhor Li Xian
Nian, que foi Presidente da República Popular da
China nos anos 80.
Aliás, aproveito para registrar brevemente um
fato que nos orgulha. Por onde passei, conversando
com as autoridades chinesas, Presidente, o nome de
V. Exª, Senador José Sarney, que preside o Senado
Federal, é lembrado na República Popular da China.
Foi o Presidente Sarney, hoje presidindo o Senado
Federal e o Congresso da República, que, quando
Presidente do Brasil, estreitou ainda mais os laços.
E, ao conhecer as iniciativas do governo chinês, trouxe ao Brasil a ideia das Zonas de Processamento de
Exportação, as ZPEs, que são modelos de desenvolvimento industrial na China e que podem e devem,
perfeitamente, como quis o Presidente Sarney, desde aquela altura e defende até hoje, inspirar nosso
desenvolvimento também.
Nossa missão foi mais uma ação no sentido,
como disse, de aproximar o Congresso Nacional dos
representantes do povo chinês, para promovermos
ainda mais a diplomacia parlamentar e a relação estreita entre nossos países, cada vez mais próximos.
Próximos não só por conta das tecnologias de
comunicação, que diminuíram os espaços geográficos
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do Planeta, criando a sensação de uma aldeia global.
Mas, principalmente, próximos, pois tenho certeza que
temos o mesmo objetivo: promover o desenvolvimento social e econômico de nossos países e de nossos
povos. E, para isso, a troca comercial e a troca de
informações, de tecnologias e de conhecimento são
simplesmente fundamentais.
Brasil e China fazem parte do bloco formado ainda por Rússia e Índia, chamado de Brics e que atrai a
atenção mundial pela potência emergente de nossas
economias e a plenitude de nosso desenvolvimento,
ainda em franca expansão.
Hoje podemos dizer, senhoras e senhores, que,
desde 2009, a China é o maior parceiro comercial
do Brasil. Em 2011, nosso País passou da 12ª para
a 8ª posição de principal parceiro comercial chinês.
O comércio bilateral alcançou, em 2011, US$77,1
bilhões.
Entre 2000 e 2011, o comércio bilateral entre nossos países aumentou 33 vezes, com um crescimento
médio anual de 34%. Nesse período, as exportações
brasileiras para a China cresceram 4.083% e as importações 2.683%.
Os números, dizem os mais céticos, são impessoais. Porém, eles dizem muito também. Eles traduzem,
de forma sintética, a enorme e expansiva cooperação
entre Brasil e China. Os índices cada vez maiores
dessa parceria ao longo dos anos deixam uma certeza: a certeza de que nossa amizade terá laços ainda
maiores e mais fortes nos próximos anos. Só assim
poderemos nos desenvolver da forma como nos cabe
neste momento. Desenvolver conforme nossa vocação.
E a nossa vocação, Srªs e Srs., é indicar os rumos de
um desenvolvimento mundial, econômico e social, com
acesso a todos, com mais justiça social e de oportunidades para todos os cidadãos.
É este modelo que temos de perseguir, e isso é
possível pelas nossas experiências, que podem ser
trocadas e complementadas através do fluxo de conhecimento entre brasileiros e chineses, não só no
meio comercial, mas também no científico, tecnológico,
educacional, cultural e de amizade.
Por fim, Sr. Presidente, ressalto que, neste momento importante, foi feito o lançamento, pelos Correios do Brasil, do selo postal comemorativo dos 200
anos da imigração chinesa no Brasil. Agradeço o apoio
permanente da Embaixada da China no Brasil, de toda
a equipe da Embaixada, a qual parabenizo pelos trabalhos realizados no nome do Sr. Embaixador da República Popular da China, Sr. Li Jinzhang. Da mesma
forma, agradeço à equipe técnica dos Correios, ao Ministro das Comunicações, Sr. Paulo Bernardo, que, Sr.
Presidente, teve a gentileza de ceder um espaço que
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tinha, para que pudéssemos fazer hoje o lançamento
desse selo, já que não tínhamos feito a aprovação do
selo comemorativo dos 200 anos da imigração chinesa
em tempo hábil para estar no contexto oficial do Ministério das Comunicações e da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Foi o Sr. Ministro Paulo Bernardo
que nos deu esta oportunidade. Então, quero fazer, de
público, um agradecimento ao Sr. Ministro.
Ao encerrar, não poderia deixar de registrar aqui
meus votos – e, com certeza, de todo o Senado Federal e do povo brasileiro – de uma excelente gestão
ao novo Presidente da China e Secretário-Geral do
Partido Comunista Chinês, Sr. Xi Jinping. Xi Jinping
esteve no Brasil em 2009, conhece nosso País e as
expectativas são de ampliação dos acordos bilaterais
existentes dentro da parceria estratégica que há entre
os países. Portanto, as perspectivas são as melhores
possíveis e esta sessão de homenagem ocorre num
momento extremamente importante e positivo para
nossos países.
E nossa relação tem todos os componentes
para ser ainda mais aprofundada e ter rumos de
pleno sucesso para o desenvolvimento em conjunto de Brasil e China, certamente duas das maiores
potências no cenário mundial hoje e ainda mais num
futuro próximo.
Estamos, hoje, aqui, fortalecendo as bases dessa
cooperação mútua, plantada, como disse, por nossos
antepassados há exatos 200 anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Quero aqui pedir aplausos ao Brasil e à República Popular da China. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu tenho a honra de conceder agora a palavra ao Embaixador Li Jinzhang, que vai falar em nome
de seu país.
Também registro a presença muito honrosa, nesta solenidade, do Embaixador da República do Iraque,
Oday Mohammed, e também da Presidente da Associação Chinesa do Brasil, Srª Heida Lee.
O SR. LI JINZHANG (Tradução por profissional habilitado.) – Exmo Sr. Senador José Sarney, Presidente do
Congresso Nacional e do Senado Federal; Sr. Senador
Flexa Ribeiro, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China do Senado; Sr. Deputado Osmar Júnior, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China
da Câmara; Srs. Senadores e Senadoras, Deputados;
presidentes das associações chinesas no Brasil; meus
amigos compatriotas; Embaixador Francisco Mauro, do
Itamaraty; senhoras e senhores, bom dia.
É para mim uma grande satisfação estar aqui, na
sessão especial do Senado Federal destinada a comemorar os 200 anos da imigração chinesa no Brasil.
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Agradeço, sensibilizado, as palavras amigas e calorosas do Sr. Presidente José Sarney e do Presidente
Senador Flexa Ribeiro. O Sr. Presidente José Sarney
é um amigo de longa data do povo chinês.
Não vamos esquecer nunca que, no último século, ou seja, há mais de 20 anos, o Sr. Deng Xiaoping
e o Sr. Presidente José Sarney fizeram uma previsão,
lá em Beijing, ou seja, o século XXI seria um século pacífico, o século da China e também o século da
América Latina e do Brasil. E, hoje em dia, a vossa
previsão está se tornando realidade. O que me deixou
muito satisfeito é que o século XXI está se tornando
um século de amizade Brasil-China.
Agradeço os esforços envidados pelo grupo Parlamentar Brasil-China, do Senado, em especial pelo
seu Presidente, Senador Flexa Ribeiro, para realizar
a sessão de hoje.
Desde a sua fundação, o Grupo Parlamentar
Brasil China do Senado Federal tem trabalhado conjuntamente com o da Câmara, desempenhando um
papel importante no aprofundamento do intercâmbio
parlamentar entre os dois países e no fortalecimento
das nossas relações bilaterais.
A sessão especial de hoje, além de ser um elogio ativo da sociedade brasileira às contribuições dos
imigrantes chineses durante os 200 anos e uma demonstração da amizade e da simpatia do povo brasileiro
para com o povo chinês, é também a depositação da
nossa esperança em um futuro melhor do relacionamento sino-brasileiro.
Há 200 anos, os plantadores de chá chineses
atravessaram grandes oceanos, chegando por fim
ao Brasil, abrindo o prólogo para a imigração chinesa no País.
Durante os últimos dois séculos, os imigrantes
chineses começaram o cultivo e o processamento do
chá e passaram para áreas como negócios, mineração
e construção civil. Daí se integraram, passo a passo,
na sociedade brasileira. Eles, com grande diligência
e sabedoria, fizeram contribuições relevantes para o
crescimento econômico e o avanço social do Brasil e
desempenharam também um papel de ponte de ligação
no aprofundamento da amizade Brasil-China.
O povo brasileiro é um povo aberto e inclusivo,
que tem sempre tratado os chineses de forma amigável e simpática, criando, então, boas condições para
a sobrevivência e o desenvolvimento deles.
A história de 200 anos da imigração chinesa no
Brasil é uma reflexão vívida da longa tradição dos contatos amigáveis entre China e Brasil e do desenvolvimento enérgico das relações sino-brasileiras.
Hoje, após 200 anos, tanto China como Brasil
estão num novo ponto de partida. O relacionamen-
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to bilateral é mais sólido e estreito, comparando com
qualquer outro momento histórico, com amplitude e
profundidade sem precedentes.
As duas partes testemunham frequentes trocas de visitas de alto nível, confiança política mútua
aprofundada e as cooperações nas diversas áreas,
avançando de forma global. No ano corrente, o relacionamento sino-brasileiro registrou um novo saldo
com sua elevação para o patamar de parceria estratégica global.
A cooperação econômico-comercial entre os dois
países avança de forma espetacular. No ano 2011, o
volume comercial bilateral chegou ao número equivalente a aproximadamente cinco mil vezes maior, em
comparação com o da fase inicial do estabelecimento
de relações diplomáticas.
A China já se tornou o maior parceiro comercial
do Brasil, maior destino das exportações brasileiras,
maior origem das importações brasileiras e um dos
maiores investidores no País.
O Brasil já se tornou o maior parceiro comercial
da China em toda a América Latina e nos países Brics.
As cooperações nas áreas de exportação de
energia, fabricação de automóveis, agricultura, infraestrutura, contratação de projetos e finanças estão
avançando com tendência forte. As cooperações substanciais entre os dois países beneficiaram verdadeiramente os dois povos.
Os intercâmbios humanos e sociais entre os
dois países vêm-se estreitando. Os cinco Institutos
Confúcio já instalados no Brasil impulsionam a febre dos brasileiros em aprender a língua chinesa,
conhecer a cultura chinesa e, ao mesmo tempo, o
povo chinês está cheio de entusiasmo em conhecer a cultura do país do samba, deixando, assim, a
base da cooperação amistosa sino-brasileira cada
vez mais sólida e firme.
A cooperação internacional vem-se ampliando.
As duas partes cultivam estreita comunicação e coordenação no quadro multilateral, como na OMC, G-20,
Brics e Basic, entre outros, contribuindo, assim, para
a salvaguarda dos interesses comuns dos países em
desenvolvimento, aumentando o poder das suas palavras e a sua influência.
O relacionamento sino-brasileiro já ultrapassou
âmbito bilateral e está ganhando significado cada vez
mais global e estratégico.
Senhoras e senhores, muitos amigos brasileiros
dos diversos setores prestam alta atenção ao 18º
Congresso Nacional do Partido Comunista da China
e se interessam por perguntas tais como: qual é o
rumo de desenvolvimento que a China tomará após
o congresso? Qual é a perspectiva do futuro desen-

Terça-feira 11 67967

volvimento da China, em especial, o que o desenvolvimento da China trará ao Brasil e à cooperação
sino-brasileira?
Citando o relatório do 18º Congresso, o caminho
que seguimos decide o futuro do país, o destino da
nação e a felicidade do povo.
A futura China não seguirá o velho caminho de
fechamento e impasse nem tomará uma rota perversa
de abandonar nossa bandeira, mas avançará com a
firmeza pelo caminho de socialismo com características chinesas. É o caminho conseguido através de
prática, procura e resumo incansáveis do povo chinês durante, aproximadamente, um século e provado
correto e correspondente às relações da China. É o
caminho único a modernização da China e a vida feliz do seu povo.
Conforme o relatório, a China completará a sua
transformação num país próspero, poderoso, democrático, civilizado e harmonioso em meados do presente
século. Contaremos com construção, em cinco áreas,
como a deposição geral, criando a civilização material,
política, cultural, social, ecológica sem precedentes na
história, para realizar o grande sonho da renascença
da nação chinesa.
Esse sonho chinês da renascença da nação chinesa nunca deixou o povo chinês sentir tão real, perto
e confiante como hoje.
No caminho para realizar o sonho, a China erguerá
alto a bandeira de paz, desenvolvimento, cooperação
compartilhados e se consagrará decididamente a salvaguardar a paz mundial e a promoção do desenvolvimento conjunto.
O bom desenvolvimento da China constitui a
sua maior contribuição para o mundo, porque o sonho chinês trará para o mundo inteiro oportunidades
e benefícios.
No relatório, foi estabelecida a meta de materialização, em 2020, da construção de uma sociedade
modestamente próspera em todos os sentidos e de
duplicar o PIB e renda per capita de população urbana e rural de 2010.
O relatório destaca a aceleração da transformação
do modelo de desenvolvimento econômico, a aplicação
de uma estratégia de desenvolvimento impulsionado
por inovação, a promoção de desenvolvimento sincronizado de industrialização, informatização, urbanização
e modernização agrícola a aplicação de uma estratégia
de abertura mais dinâmica e ativa, e a elevação em
degrau do nível da economia aberta.
Com vista a realizar essa meta grandiosa, a futura
China tornar-se-á um mercado com maior poder aquisitivo e aberto ao mundo inteiro. Até 2015, o volume
total das importações da China deverá ultrapassar 8
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trilhões de dólares americanos, transformando, assim,
o país no maior importador do mundo.
A urbanização da China acabou de ultrapassar o
patamar de 50%. Pelos próximos 20 a 30 anos, serão
anualmente mais de 10 milhões de população rural
mudando-se do campo para a cidade. A urbanização
implica crescimento robusto de investimentos em consumo, fornecendo, assim, grandes potencialidades para
o futuro desenvolvimento da China.
Nos próximos 5 anos, a China dedicar-se-á na
redução do consumo de energia por unidade do PIB e
das emissões do carbono por 16 a 17%. Portanto, as
indústrias de nova energia e as indústrias de estratégias emergentes têm amplas perspectivas de desenvolvimento na China.
O caminho de desenvolvimento e as metas estabelecidas durante o 18º Congresso significam oportunidades relevantes e espaço amplo para as nossas
cooperações com o mundo inteiro, incluindo com o
Brasil.
Estou convicto de que China e Brasil acharão
mais pontos de encontro de interesses comuns, criarão novos pontos brilhantes nas nossas cooperações,
alcançando, desta forma, a ampliação de benefícios
recíprocos e ganhos compartilhados, o desenvolvimento conjunto e um futuro melhor.
O futuro brilhante da cooperação sino-brasileira
não se separa dos esforços incansáveis dos dois lados. No caminho pela frente, dificuldades inevitáveis
estão, também, a nossa espera.
Assim que tratemos as dificuldades com uma
atitude de confiança mútua, respeito recíproco, cooperação e ganhos compartilhados, com certeza, o relacionamento sino-brasileiro alcançará maior avanço no
futuro, trazendo mais benefícios para os dois povos e
maiores contributos para paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade regional e mundial.
No selo comemorativo lançado hoje, um navio
atravessou o grande oceano, levando os primeiros
imigrantes chineses ao Brasil.
E hoje, o grande navio na cooperação sino-brasileira já iniciou sua nova viagem.
Temos toda razão para acreditar que os dois
países têm plena capacidade para conduzir bem este
grande navio, levando a nossa cooperação para um
futuro melhor.
No cenário atual da cooperação amigável entre
China e Brasil, estão condensadas inúmeras energias
e esforços dos imigrantes chineses das várias gerações no Brasil. O futuro precisa, da mesma forma, da
vossa participação e contribuição.
Espero que vocês continuem a levar adiante o espírito de vossos antecessores de unidade,
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progresso e convivência harmoniosa, integrem-se
melhor na sociedade brasileira, fazendo novos contributos para o desenvolvimento econômico, avanço
social e promoção da cooperação amistosa entre
China e Brasil.
Ao terminar, desejo sinceramente a toda a comunidade chinesa no Brasil felicidades familiares e
sucessos profissionais. Faço os melhores votos para
a felicidade dos povos chinês e brasileiro e a amizade
interna entre os dois.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Com revisão do Presidente.) – Antes de cumprir
com a tradição da Casa, que é a de transferir a Presidência dos trabalhos ao primeiro signatário da sessão que estamos realizando, eu queria, uma vez mais,
agradecer a presença de todos que aqui se encontram,
que honram esta solenidade, e dizer que as palavras
do Sr. Embaixador renovam e, ao mesmo tempo, marcam aquilo que realmente, cada vez mais, nós estamos buscando, que é o estreitamento a colaboração,
a amizade entre a China e o Brasil.
Ele recordou e teve a oportunidade de dizer que
sou considerado um amigo da China e eu também
sempre digo isto do meu lado: eu sou um amigo da
China.
Quando ainda era Presidente da República – nós
estávamos em plena guerra fria, num mundo muito dividido –, tive a oportunidade de, naquela época, visitar
a China e acabar com essas barreiras ideológicas e
tive uma conversa muito importante com Deng Xiao
Ping, que ele acabou de recordar.
E essa entrevista que tive com Deng Xiao Ping
marcou profundamente, sem dúvida alguma, a minha
memória política porque foi a oportunidade que eu
tive de ouvir um homem que era um sábio, um dos
mais inteligentes homens que conheci e com quem
eu tive oportunidade de conviver na vida. E lhe fiz
essa pergunta – que ele repetiu aqui: como o senhor
vê os 50 anos futuros da humanidade? E ele me respondeu: eu vejo como um tempo de paz em que não
mais existirão guerras globais nem guerras mundiais.
Eu lhe respondi: eu acho também que o século 21
será o século da China. E ele me disse: e também o
século da América Latina, e quem fala em América
Latina, fala no Brasil.
Foi naquela visita que ele anunciou ao mundo
e à China aquela definição que se tornou a diretriz
fundamental do processo chinês: uma China, dois
sistemas.
Então, conheci a China nas várias vezes que a
visitei. Eu conheci a China profunda, a China histórica, a China tradicional; tive oportunidade de ver os
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passos do homem na face da terra, como eu disse,
nas coisas que construíram, na sabedoria, na cultura, na filosofia, nas artes, nos monumentos que
ali nós encontramos e nos deslumbram até hoje. A
beleza dos Guerreiros de Xian, a beleza da muralha
chinesa, a sua grandiosidade, e também tive oportunidade de conhecer a China moderna, a China atual.
Visitei as zonas de livre comércio, todas, Shinzen,
Guangzhou…, e também ouvi aquele despertar que
começava na China nesse progresso que atualmente
estamos presenciando.
Tive oportunidade de também propor a Deng
Xiao Ping que o Brasil tivesse com a China uma relação especial e estratégica. E ele me respondeu, com
uma grande sabedoria, que só os homens que têm
uma visão profética dizem: Presidente, os senhores
dizem: “Presidente, os senhores não sabem muito no
Ocidente que o tempo existe? Vamos esperar um pouco
mais que o tempo construa essa amizade.”
Quando voltei à China depois ele havia falecido.
Então, fui procurado e estive com o Primeiro Ministro
da China e ele me respondeu: “Chegou a hora de termos uma relação estratégica e privilegiada”.
Hoje, realmente, vejo que temos com a China, já
com tratados feitos, essa relação construída nos termos em que nós havíamos sonhávamos e que Deng
Xiaoping via que o tempo ia consolidar.
Portanto, quando comemoramos 200 anos da
presença chinesa, da imigração chinesa para o Brasil,
é um momento de a gente recordar e dizer do orgulho e a satisfação que temos em ter no Brasil, há dois
séculos, a presença do sangue chinês misturando-se com o sangue brasileiro, construindo, ajudando o
progresso do Brasil e, ao mesmo tempo, relações tão
consolidadas, tão fortes que fazem hoje do Brasil o
primeiro parceiro com a China e relações de comércio
de tamanha magnitude econômica.
O que nós desejamos é que esses 200 anos sejam apenas o começo dessa amizade que, cada vez
mais, se consolidará e que nós estamos aqui comemorando 200 anos e que muitos e muitos séculos serão
comemorados com a amizade e as mãos dadas entre
o povo chinês e o povo brasileiro.
Transmito a Presidência desta sessão ao Senador
Flexa Ribeiro que vai, na forma da tradição da Casa,
como primeiro signatário, presidi-la e para ouvirmos
os outros oradores. (Palmas.)
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, eu, antes
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de dar sequência à Sessão Especial em que comemoramos os 200 anos da imigração chinesa ao nosso
País, tivemos várias solicitações para que pudessem
os nossos convidados fazerem fotos com V. Exª.
V. Exª está com outros compromissos agendados. Então, vou pedir a V. Exª que possa, suspendendo
por alguns minutos a sessão, as fotos com os nossos
convidados que assim solicitaram.
Peço a V. Exª que venha até a frente, à mesa e
os convidados que quiserem e solicitaram a fotografia
com o Presidente do Senado Federal e do Congresso
Nacional, Senador José Sarney.
(A sessão é suspensa às 12 horas e 27 minutos e reaberta às 12 horas e 34 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos dar sequência à nossa sessão especial
em comemoração aos 200 anos da imigração chinesa no Brasil.
Concedo a palavra ao Deputado Osmar Júnior,
Presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China na Câmara Federal.
O SR. OSMAR JÚNIOR (PCdoB – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senhor
Presidente desta sessão, Senador Flexa Ribeiro, ao
cumprimentá-lo, cumprimento também S. Exª o Presidente do Senado e do Congresso Nacional, Senador
José Sarney, que abriu e que presidiu até este momento; Sr. Embaixador da República Popular da China, Sr. Li Jinzhang, em seu nome cumprimento toda a
comunidade chinesa residente no Brasil, estendendo
o cumprimento ao povo chinês e ao seu governo; Sr.
Primeiro-Secretário do Senado Federal, Senador Cícero
Lucena; senhoras e senhores, Srs. Senadores, Srªs e
Srs. Deputados; eu venho aqui hoje, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China, da Câmara
dos Deputados, somar, neste momento de celebração
dos 200 anos da imigração chinesa no Brasil, e lembrar que este primeiro contato do povo chinês com o
povo brasileiro se deu nos momentos iniciais da nossa
formação como Estado nacional independente e que,
200 anos depois, estamos juntos, Brasil e China, num
momento especial da vida da humanidade, em que
esses dois países, Brasil e China, desenvolvem papel
importante na definição dos rumos que a humanidade
deve seguir agora e no futuro. E destacar que essa relação hoje, que se dá no cenário internacional, neste
momento de crise econômica mundial, ocorre nesse
momento em que Brasil e China conseguem enfrentar
os desafios econômicos da vida, ao mesmo tempo em
que conseguem superar os seus períodos de pobreza
e de miséria que marcaram a história brasileira e também a história chinesa.
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Esses dois países, dos quais celebramos os 200
anos de relação mais próxima, têm ainda responsabilidades maiores no presente e terão no futuro. Responsabilidades na direção da construção de relações
no mundo, capazes de gerar o desenvolvimento, de
gerar o equilíbrio ambiental e, sobretudo, de ser capaz de produzir o necessário para gerar o bem-estar
da humanidade.
Brasil e China, que já têm relações fortes entre
seus governos, que têm relações estratégicas entre
seus governos, que têm relações fortes no campo da
economia, que trabalham na construção de relações
mais fortes ainda no campo da geração de conhecimento, de novas tecnologias, fazem esforço hoje para
a aproximação de seus povos.
A China, com a sua cultura, com a sua história, e
o Brasil, com o seu modo próprio de ser de seu povo,
os dois, cada um com sua história, cada um com seu
modo, com as suas particularidades, têm também as
suas identidades.
O nosso trabalho hoje é para fazer crescer
a relação estratégica entre o Estado brasileiro e
o Estado chinês, é para fazer se desenvolverem
mais ainda as nossas relações econômicas, mas,
sobretudo, para promover maior aproximação entre
os nossos povos.
Hoje, celebramos 200 anos do início dessa relação. Hoje, fazemos o nosso papel, cumprimos as
nossas responsabilidades para que, daqui a mais 100
anos, que nós não estaremos aqui – é fato – as novas
gerações do Brasil e da China possam celebrar os 300
anos num ambiente de maior desenvolvimento, num
ambiente de mais tranquilidade, com mais paz e com
mais qualidade de vida para os nossos povos e para
toda a humanidade.
Quero registrar aqui a nossa satisfação com a
realização desta sessão pelo Senado Federal, dizer
que nos integramos a ela e, sobretudo, Senador Flexa
Ribeiro, que nós possamos, nos dias que virão, nos
meses, nos anos que seguirão, aprofundar o trabalho
de relacionamento e de intercâmbio entre o parlamento
do Brasil e o parlamento da China.
Um grande abraço a todos os presentes, aos nossos povos, brasileiro e chinês, e, sobretudo, a essas
relações entre esses dois países.
Parabéns e felicidade para o Brasil e para a China. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, pela Liderança do PMDB.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
do grupo que tivemos na China, Senador Flexa Ribei-
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ro, que preside, neste instante, a sessão – há pouco,
acabava de conduzir os trabalhos o nosso Presidente
da Casa, o Senador José Sarney; Exmo Sr. Embaixador
da República Popular da China, Li Jinzhang; caro colega, Senador Cícero Lucena, 1º Secretário da Casa;
Superintendente Executivo dos Correios, que, até há
pouco, aqui esteve; caro Deputado Osmar Júnior, que
acabou de falar e que preside o Grupo Parlamentar
Brasil-China; Presidente da Associação Chinesa em
Brasília, médico e acupunturista, Sr. Gu Hang Hu; demais presentes; caros colegas, Senador Aloysio Nunes,
que foi colega nessa missão – todos juntos; Senador
Cristovam Buarque, aqui presente; quero cumprimentar o Senador Raupp; cumprimentar, enfim, os colegas
do Senado e os colegas da Câmara dos Deputados e
todos que aqui se encontram.
Entendo que não haveria condições de aqui me
expressar. Fiz algumas anotações e, Sr. Presidente,
dentro delas, mais ou menos, englobo aquilo que V.
Exª destacou, em nome do grupo, analisando as circunstâncias do Brasil com a China, há praticamente
200 anos, e relatando a história da China, nos 3 mil
anos, mais do que isso, do que aprendemos, o que conhecemos, as relações comerciais – eu tenho anotado
aqui e fiz um levantamento – do Brasil com a China;
a importância que nós damos e o respeito que temos
com a história da China.
Eu que não conhecia a China, foi a primeira missão de que tive a honra de participar. Fiquei encantado
com tudo o que se aprende, com o que se nota, com
a atenção, com o cavalheirismo, com a forma como
conduzem as pessoas, com o trabalho, não só com a
cultura, com aquilo que se viu, mas com a infraestrutura. Aquela viagem de Beijing a Xangai de trem-bala,
para mim, foi alguma coisa que não dá sono, a 300km
por hora. Quando vimos, estávamos em Xangai – 1.200
quilômetros. Uma coisa fantástica. Aquele porto de
Xangai! Minha Nossa Senhora! Aquilo não termina a
visão, aquele mundo. São circunstâncias em que fiquei
deveras abismado.
A alimentação chinesa: eu voltei melhor, mais
leve. Até isso! Melhor, mais leve, mais bem alimentado,
com mais vigor. Até as pessoas de Santa Catarina, da
minha família, falaram: “Casildo, você voltou mais”... Eu
disse: pois é. Uma comida que deixa a gente assim,
deixa a gente assim.
Além do chá, eu não vou fazer isso, mas eu quero
entregar à Mesa e destacar alguma coisa em Santa
Catarina. Além do chá, que é milenar e que todo mundo quer, eu deixei de levar o chimarrão. Graças a Deus
não levei o chimarrão, que é uma cumbuca grande,
porque o chá substituiu o nosso chimarrão, Senador
Cícero. O chá de lá é extraordinário, é melhor, muito
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melhor do que o nosso chimarrão que é tradicional no
Sul do Brasil. Nós tomamos muito o chimarrão que a
gente leva.
Além das relações comerciais, industriais, a China hoje é o primeiro para quem nós exportamos no
mundo, nós importamos, as relações de commodities
do Brasil com a China, quero destacar duas coisas
de Santa Catarina que para nós marcam bem, desde quando fui Governador. É um tipo de alho que em
Santa Catarina existe, o alho de Chonan, no centro
geográfico de Santa Catarina, em Curitibanos, e uma
pera, uma pera que é uma delícia, dá nos pereirais,
que não são altos, vão por baixo, colocam as mesas
e se colhem. Fica em Curitibanos. Era uma comunidade de Frei Rogério. Hoje é um Município. Há a colônia chinesa lá. É muito lindo, é muito extraordinário.
Boa demais.
Eu destaco esses dois produtos do Estado de
Santa Catarina, para enaltecer os 200 anos da colônia
chinesa no Brasil, a força que nos leva e que as pessoas começam a pensar em algo extraterrestre, uma
coisa que atrai e que leva.
Por isso, Sr. Presidente Flexa Ribeiro, que liderou muito bem o nosso grupo, eu quero que a Mesa
receba as minhas anotações para constar dos Anais
da Casa o momento em que nós do Brasil festejamos
o bicentenário, os 200 anos da entrada dos primeiros
chineses no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Sem apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, gostaria de parabenizar o senador Flexa Ribeiro, presidente do grupo Parlamentar Brasil-China, pela iniciativa de propor
esta sessão solene, em que celebramos os 200 anos
de imigração chinesa no Brasil.
Como já foi dito pelos oradores que me antecederam, a vinda dos chineses para o Brasil foi uma verdadeira epopeia – mostra inequívoca da persistência
e da força que até hoje essa nação ostenta.
Em busca de um lugar melhor pra viver, fugindo
das guerras que dominavam o país, os migrantes enfrentaram cerca de 45 dias de uma penosa viagem.
Aqui chegando, depararam-se ainda com barreiras
extremamente complicadas de serem transpostas: a
do idioma e da falta de trabalho.
No século IV antes de Cristo, o estrategista Sun
Tzu escreveu um tratado militar chamado “A Arte da
Guerra”. O livro até hoje é um dos mais vendidos, traduzido em dezenas de países. Um de seus ensinamen-
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tos traduz com perfeição essa forte característica de
seu povo: “A habilidade de alcançar a vitória mudando
e adaptando-se de acordo com o inimigo é chamada
de genialidade”.
De seus mais de três mil anos de história, até os
dias de hoje, é exatamente isso que a China tem feito e, por esse motivo, alcançou o status de segunda
maior economia do planeta. E não há sinais no horizonte de que esse quadro vá se alterar – muito pelo
contrário. As previsões indicam que até 2030 a China
será a maior potência econômica mundial.
Na recente viagem que tivemos a oportunidade de fazer ao país, juntamente com outros colegas
senadores, foi possível testemunhar o gigantismo
do país, especialmente na infraestrutura. Os investimentos que estão sendo feitos permitem fazer previsões otimistas.
Globalmente, a China, propulsionada por seus 1
bilhão e 340 milhões de habitantes e um PIB de US$7,4
trilhões, é o segundo maior comprador mundial e o
maior exportador.
Com o Brasil não é diferente. Trata-se de nosso
maior comprador, respondendo sozinho por mais de
17% de nossas exportações em 2011, um valor estimado em US$44,3 bilhões. É ainda o segundo país de
quem mais importamos produtos, com uma participação de 14,5% do total.
Essas relações podem, entretanto, ser ampliadas, mas para isso devemos fazer nossa parte. E o
investimento em infraestrutura é um dos caminhos
inevitáveis a trilhar.
Em primeiro lugar, obviamente, devemos melhorar as condições de nossos portos e, igualmente, as
conexões intermodais entre regiões produtoras. Refiro-me ao incremento das linhas ferroviárias, ligando
as principais regiões do país, e sua conexão com as
saídas para o mundo.
Nossas rotas marítimas com a China, por exemplo, são hoje um grande complicador. Hoje, todas as
rotas utilizam o Atlântico. Mas porque não vislumbrar
uma alternativa via Pacífico?
Há três opções para que os navios saídos do
Brasil cheguem à China. Pela África, pelo Canal do
Panamá, ao norte, e pelo Estreito de Magalhães,
ao Sul.
Tomo como exemplo de partida o Porto de Santos, por seu volume de cargas. Partindo dali, para
chegar a Xangai, utiliza-se a rota que passa pela
África, pelo Cabo da Boa Esperança. Leva-se, contudo, 32 dias de viagem, para percorrer mais de 11
mil milhas náuticas.
Outro trajeto é pelo norte, utilizando o Canal do
Panamá, aumentando em muito a distância percorrida,
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além dos custos portuários: são mais de 13 mil milhas,
que consumirão aproximadamente 38 dias.
A saída pelo Sul, passando pelo Estreito de Magalhães ou pelo temido Cabo Horn, que separa a
América do Sul da Antártida, é praticamente inviável,
em função das condições climáticas e de navegação
extremamente adversas.
Todas as alternativas encarecem em muito os
custos logísticos, para os produtores de todo Brasil,
especialmente do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste.
Quando tivermos uma boa rede ferroviária, que
possa conectar à já existente no Chile, por exemplo,
estaremos concretizando o tão sonhado corredor bi-oceânico, disponibilizando uma porta do Pacífico para
o mundo. Tomando como ponto de partida o porto de
Valparaíso, a pouco mais de 100 quilômetros de Santiago, a viagem é mais curta, com pouco mais de 10
mil milhas náuticas, percorridas em 29 dias. Isso sem
contar com a possibilidade de incremento nas relações
comerciais com os parceiros do Mercosul.
Ao tomarmos o exemplo chinês, de aposta na infraestrutura e na educação, conjugadas com a capacidade e o dinamismo do povo brasileiro, não tenho dúvidas que também poderemos crescer em ritmo chinês.
São nossas reflexões, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço, Senador Casildo Maldaner. Acolho
a solicitação de V. Exª e a encaminho para os efeitos
regimentais.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Cristovam Buarque, pela Liderança do PDT.
(Palmas.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr. Embaixador, cumprimento também
o primeiro signatário, que é também o Presidente,
Senador Flexa Ribeiro; o Senador Cícero Lucena; o
Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China da Câmara dos Deputados, Exmº Sr. Deputado
Federal Osmar Júnior; o Sr. Fábio Vieira César, que
é Superintendente Executivo da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos; e o tão conhecido hoje aqui
em Brasília, o Sr. Gu Hang Hu. Eu o vejo sentado em
nome da China, mas ele poderia estar sentado como
brasiliense também.
Sr. Presidente, a China é um país que nos fascina a todos, na minha juventude de uma maneira ainda
especial, porque nós olhávamos para a China como
uma esperança que vinha da força do regime comunista chinês e de suas experiências com uma visão do
Terceiro Mundo, não com uma visão europeia, como
era o outro polo, a União Soviética.
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Para surpresa de todos nós, as coisas vão, mudam, e estamos outra vez olhando para a China como
uma esperança nova, porque é um país que soube se
adaptar à realidade de um mundo cambiante. E, ao
se adaptar, outra vez vira uma espécie de farol para
muito de nós.
O que elogiar no país que é o mais populoso do
mundo e o mais antigo na história do mundo?
Creio que duas coisas eu traria aqui: a capacidade de aglutinação de uma população tão grande e a
capacidade de reciclar diante dos desafios novos que
surgem no mundo. Há outros países que são capazes
de uma aglutinação, de um sentimento, às vezes, em
torno de uma figura do imperador. A China, apesar de
todas as suas diferenças de idiomas, de etnias, de religião, consegue se aglutinar em um povo único, com
uma população que representa uma parte considerável
de toda a população mundial.
Essa aglutinação é que nossos países latino-americanos não têm conseguido ter. Temos tido
dificuldades em aglutinarmo-nos, cada um de nós,
como um povo único, salvo nos jogos de futebol da
Copa do Mundo, em que todos torcem pelo seu país.
Fora isso, são países divididos, com interesses corporativos, cada um querendo o que interessa ao seu
grupo, e, em geral, isso se confronta com o que interessa aos outros.
Na China, a gente percebe que os interesses
específicos de cada corporação estão subordinados
ao interesse maior da nação chinesa.
Essa é uma admiração grande que tenho; a outra, é essa capacidade, que talvez venha dos cinco mil
anos de história, de reciclar-se, de adaptar-se, olhando
sempre para o futuro.
Eu fico aqui olhando os 200 anos da imigração
chinesa no Brasil, olhando os próximos 200 anos da
História do Brasil. Lá atrás houve a vinda dos chineses, que construíram igrejas em Ouro Preto, que muitas pessoas não sabem que foram construídas por
chineses, que fizeram obras naquela época, quando
pensávamos que só os escravos africanos trabalhavam com as mãos.
Temos uma história de 200 anos, mas temos
também um casamento para os próximos 200 anos, e,
nessa história, nesse casamento, a economia brasileira
precisa olhar para duas coisas, entre muitas outras, da
China. Uma é a capacidade de poupar para investir,
que o Brasil não tem. Nós somos um país do consumo
imediato. Nós queremos consumir já não só o que a
nossa renda permite, mas nos endividando sempre; um
país do imediato, enquanto a China é um país que olha
o futuro. E aí a diferença entre a poupança de 40% da
renda e a poupança de 17% da renda. O Brasil preci-
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sa olhar para a China e ter um projeto de crescimento
que não seja baseado no consumo imediato, mas, sim,
também na poupança para longo prazo.
O outro é a capacidade de fazer uma economia
baseada na inovação científica e tecnológica.
Todos falam que o Brasil tem um investimento
caindo, por duas razões: porque a poupança é baixa
– não tem o que investir – e porque nós não temos
como investir em alta tecnologia, que são os grandes
produtos do presente, que são o que eu aqui hoje chamo de nichos de investimento. Não temos.
Hoje, o jornal publica os dez grupos mais influentes na economia brasileira. Nenhum está relacionado
com ciência e tecnologia. E creio que, se relacionássemos os cem maiores, não haveria nenhum da alta
tecnologia.
Por isso, vamos comemorar agradecendo à
China pelos últimos 200 anos em que fizeram parte
do Brasil, graças a imigrantes, mas vamos também
comemorar os próximos 200 anos, podendo buscar
inspiração em muito do que hoje a moderna China
está fazendo.
Sr. Embaixador, muito obrigado por representar
um país que pode muito bem ter ajudado a construir
e pode muito bem ajudar a nos orientar.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque e
concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes Ferreira,
pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela Liderança. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sr. Embaixador, Sr. Deputado, Dr.
Wu, ilustres convidados, Srs. Senadores, minhas senhoras e meus senhores, a minha fala hoje, a rigor,
seria dispensável, uma vez que o Senador Flexa Ribeiro, que preside o Grupo Parlamentar de Amizade
Brasil-China do Senado, falou em nome do grupo que
integro. Mas eu não poderia deixar de vir aqui para
expressar também, em meu nome, a minha profunda
gratidão pela acolhida que a delegação do nosso grupo
recebeu na recente viagem que fizemos à República
Popular da China.
No meu caso, foi a terceira vez que visitei a China. A primeira vez em 1992; a segunda vez em 1995,
e agora, há poucos dias. E, em cada uma dessas viagens, Sr. Embaixador, eu pude testemunhar, sentir e
ver os sinais evidentes do extraordinário desempenho
da China. Não apenas no seu desenvolvimento econômico, mas na sua modernização, modernização das
suas grandes cidades, modernização do estilo de vida
e do bem-estar da população, que é visível. Basta que
se tome o metrô de Xangai ou de Pequim ou de Xian,
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cidades que visitei, para que se veja, pela própria aparência física das pessoas, o grau de bem-estar que a
China, já hoje, conseguiu atingir.
Na viagem no trem bala, a que se referiu o Senador Casildo Maldaner, ficou dessa viagem a lembrança de uma imagem que não me sairá jamais da
memória. É que, na entrada para o trem, na plataforma de entrada para o trem, ao lado de convidados do
governo, de pessoas do povo que viajavam, ao lado
de funcionários, havia lá um camponês, com aquela
forma tradicional de carregar o peso, com dois sacos
de alimentos, um à frente e outro atrás, entrando no
trem bala. Foi em nome deles que se fez a Revolução
Chinesa. Eles fizeram a Revolução Chinesa. E eles
agora têm condição de desfrutar do benefício de seu
próprio trabalho.
E é esse o sentido, Srs. Senadores, mais profundo
que extraí da resolução do último Congresso do Partido
Comunista Chinês: buscar criar um Estado de bem-estar cada vez maior, cada vez mais amplo, cada vez
mais abrangente, cada vez mais inclusivo para o povo
chinês; fazer com que o povo chinês participe cada vez
mais do fruto do seu próprio trabalho; continuar na linha
da abertura, da modernização, mas levando em conta novas exigências, a exigência do respeito ao meio
ambiente, a exigência de transparência, a exigência
de maior equidade que passa pelo combate aos privilégios, a exigência de limpeza na vida pública que
passa pelo combate à corrupção. Tudo isso resumido
naquilo que a resolução do Congresso denomina de
enfoque científico do desenvolvimento.
Duzentos anos de imigração chinesa no Brasil.
Eu não sei se é fato ou se é anedota, mas, certa vez,
li que o Premiê Zhou Enlai, nas vésperas do seu falecimento, foi indagado por alguém, que estava preparando um ensaio sobre o impacto da Revolução
Francesa sobre diferentes países do mundo, qual teria
sido o impacto da Revolução Francesa, que estava,
àquela altura, prestes a completar 200 anos, sobre
a vida do povo chinês. E esse grande negociador,
esse grande administrador, esse grande revolucionário, que, ao lado de Mao Tsé-Tung, que procurava
acelerar a marcha da história, procurava administrar
as conquistas da Revolução, disse o seguinte: “200
anos é muito pouco. É muito cedo para se avaliar na
história da China. Diante da nossa história, 200 anos
é muito pouco”. Não sei se isso é verdade ou se é
mito, mas 200 anos na nossa história, na história do
nosso povo é muito tempo.
Eu quero saudar a presença fecunda dos chineses
no nosso País. Há 200 anos, o Brasil era muito, muito,
muito atrasado em relação ao que era a China – mas
muito. Nós visitamos agora aqueles marcos mais co-

67974 Terça-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nhecidos da grandeza da China, da China milenar: a
Cidade Proibida, o Templo do Céu, a Muralha, a cidade
de Xian, que é toda ela um monumento arqueológico
e histórico, ao lado da modernidade mais avançada.
O Brasil, na época, era profundamente atrasado em
relação a esse grande país.
E eles vieram, os chineses, para viver uma situação extremamente difícil: trabalhar aqui quando
a força de trabalho no Brasil era predominantemente
escrava. E aqui vieram, aqui ficaram, aqui constituíram
suas famílias, deitaram raízes, especialmente no meu
Estado, no Estado de São Paulo, onde nós temos uma
comunidade chinesa extremamente operosa, que se
destaca em todos os campos da atividade humana,
que é profundamente brasileira e paulista, mas continua ainda profundamente ligada às suas origens, à
origem da sua cultura milenar.
Duzentos anos para nós é bastante e já permitem que nós avaliemos a extraordinária contribuição
do povo chinês, dos imigrantes chineses e de seus
descendentes na construção do Brasil moderno.
Sr. Embaixador, meus caros amigos, meus caros
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para desejar, assim como desejou o nosso querido Senador Cristovam
Buarque, mais 200 anos e, depois, mais 200 anos de
encontros, 200 anos de convergências, como as que
verificamos hoje entre a política externa chinesa e a
política externa brasileira, em todos os domínios, em
todas as instâncias internacionais em que nossos países estão representados, 200 anos mais de intercâmbio, de benefício mútuo, 200 anos de amizade.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/
PSDB – PA) – Agradeço ao Senador Aloysio Nunes Ferreira e concedo a palavra ao Senador Valdir
Raupp. (Palmas.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente dos trabalhos desta sessão, Senador
Flexa Ribeiro; Exmo Sr. Embaixador da República Popular da China, Sr. Li Jinzhang; primeiro signatário da
presente sessão, Senador Flexa – de quem já falamos
– ; Primeiro-Secretário do Senado Federal, Sr. Senador
Cícero Lucena; Presidente do Grupo Parlamentar de
Amizade Brasil-China da Câmara dos Deputados, Sr.
Deputado Federal Osmar Júnior; Sr. Senador Casildo
Maldaner; demais membros da Mesa; minhas senhoras e meus senhores
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento em que o Senado da República celebra os 200
anos do início da imigração chinesa para o Brasil, venho
render minhas homenagens a esse povo culto, honrado
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e trabalhador, que tem ajudado o nosso País a crescer,
a prosperar e a se tornar a sexta economia mundial.
De fato, desde que os chineses aqui chegaram,
em 1812, vindos originalmente de Macau, para introduzir a cultura do chá no Brasil a convite do Rei
D. João VI, eles têm dado inúmeras contribuições ao
nosso País, com seus restaurantes típicos, com a
técnica da acupuntura e das artes marciais. Muitos
descendentes de chineses, hoje, são grandes empresários, que geram empregos e melhoram a vida
do nosso povo.
Apesar de a China ser um país milenar e o Brasil um país tão jovem, ambos possuem economias
complementares, que oferecem uma multiplicidade
de oportunidades.
No ano passado, o ���������������������������
comércio entre os dois países alcançou US$77,1 bilhões, superando o comércio
que realizamos com os Estados Unidos. Para 2012, a
estimativa é de que esse patamar alcance os US$100
bilhões não apenas na compra e venda de produtos e
serviços, mas também de investimentos. A China tem
um desejo muito grande de investir no Brasil, em áreas
estratégicas como a da alta tecnologia e infraestrutura,
o que inclui trens de alta velocidade, portos e energia,
e tantas outras. Mas não é apenas isso. Precisamos
incrementar nossas relações culturais nos mais diversos aspectos, principalmente na educação, na saúde,
no turismo e nos esportes.
Temos muito a aprender com a China e sua cultura milenar!
A recente instalação do Mecanismo de Intercâmbio Parlamentar Brasil-China, ocorrido em junho
deste ano, no Grande Salão do Povo, em Pequim, é
um grande passo para o aprofundamento de nossas
relações bilaterais. Por meio desse instrumento, será
possível acelerar a implementação de acordos entre
os dois países, facilitar os debates e aperfeiçoar o
funcionamento dos Legislativos de ambos os países,
ajustando as legislações convergentes.
Quando, em 1974, o Brasil reatou relações diplomáticas com a China, no Governo do então Presidente
Ernesto Geisel, não poderíamos imaginar que nossas
relações bilaterais chegariam ao nível de hoje.
Naquela época, o PIB da China era de pouco
mais de US$150 bilhões, e suas exportações mal
superavam a casa dos US$6 bilhões. Hoje, a China
é a segunda potência econômica mundial e já é o
maior parceiro comercial do Brasil. Isso, senhoras e
senhores, é a prova maior de que só a cooperação
é capaz de desarmar as mentes, unir os povos e
implantar uma verdadeira cultura de paz e de prosperidade na Terra.
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Os laços de amizade que unem chineses e brasileiros estão cada vez mais fortes, mais consolidados. E a tendência é de que ele se intensifique ainda
mais, a partir da eleição do Presidente Xi Jinping, em
substituição ao atual Presidente Hu Jintao. A esse
respeito, aliás, o Ministro das Relações Exteriores do
Brasil, Antonio Patriota, já se manifestou, dizendo que
a relação entre o Brasil e a China permanecerá intensa e inalterada.
Portanto, deixo registradas as minhas mais profundas homenagens a todos os chineses que vieram
ao Brasil e aos seus descendentes, reafirmando meu
desejo e de todo o Estado de Rondônia – e por que
não do povo brasileiro? – para que o relacionamento
entre os nossos dois países seja cada vez mais profundo, intenso e produtivo.
Cumprimento, nesta oportunidade, S. Exª o Sr. Li
Jinzhang, Embaixador da República Popular da China
no Brasil, e também o Senador Flexa Ribeiro, Presidente
do Grupo Parlamentar Brasil-China, autor do requerimento para que esta Casa homenageasse, no dia de
hoje, o bicentenário da imigração chinesa ao Brasil.
Era o que tinha, Sr. Presidente, a dizer.
Muito obrigado.
Parabéns a todos os chineses! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao Senador Valdir Raupp, último
orador inscrito.
Antes de encerrar esta sessão especial, cumprida a finalidade, quero dizer da satisfação e da alegria,
Sr. Embaixador, senhores convidados, de ter podido
prestar, pelo Senado Federal, pelo Presidente desta
Casa, Senador José Sarney, homenagem pelos 200
anos da imigração chinesa ao Brasil.
Para nós, Sr. Embaixador, que temos certeza absoluta de que, como foi dito aqui por Senadores que
usaram da tribuna, 200 anos na história da Repúbli-
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ca Popular da China não diz, quanto ao tempo, muita
coisa; mas, para nós, no Brasil, 200 anos é bastante
tempo, pois o nosso País é um jovem país, com pouco
mais de 500 anos de descobrimento.
Aprendemos com o povo chinês lições importantes, que vão conduzir, tenho certeza, o povo brasileiro
ao caminho do desenvolvimento econômico e social.
Quero dizer que o Congresso Nacional, tanto
o Senado quanto a Câmara, aqui representada pelo
Deputado Osmar Júnior, que preside o Grupo Parlamentar Brasil-China, na Câmara Federal, tem o maior
empenho em aproximar os Parlamentos dos dois países. Assim o fizemos nessa última viagem, recente,
do grupo de Senadores. Agradeço, em nome de todos,
a acolhida fidalga que recebemos do governo chinês.
Tenho certeza absoluta de que o Brasil e a China vão
continuar trabalhando em conjunto, fazendo parte, como
disse no pronunciamento, dos Brics, que são os países em desenvolvimento, junto com a Rússia e a Índia,
e que, pelo seu esforço, pelo esforço de seu povo e
pelo esforço de seu governo, tem conseguido superar
as dificuldades por que passa a economia mundial. A
experiência chinesa, o conhecimento milenar do povo
chinês, tenho certeza absoluta, vão ajudar bastante o
povo brasileiro.
Em nome do Senado Federal, quero agradecer
a todos que compareceram a esta sessão solene, que
registra, de uma forma que eu diria simples, mas de coração, os 200 anos da imigração chinesa ao nosso País.
Muito obrigado pela presença de todos que honraram esta sessão.
Dou por encerrada a Sessão Especial de Comemoração dos 200 anos da Imigração Chinesa no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 15 minutos.)
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Ata da 230ª Sessão, Não Deliberativa,
em 10 de dezembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz, Valdir Raupp, Paulo Paim,
Pedro Simon, Pedro Taques e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e
encerra-se às 18 horas e 52 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB –
RO) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 1.621, de 5
de dezembro de 2012, do Ministro de Estado da Saúde,
em resposta ao Requerimento nº 744, de 2012, de informações, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.
Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
Nº 1.084, DE 2012
Requeiro, nos termos do inciso II, alínea c, item
12, do art. 255, combinado com o inciso II, do artigo
102-A, do RISF, a oitiva da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle –
CMA, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2008,
além das comissões constantes no despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão publicados e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
Nº 1.083, DE 2012
Requeiro, nos termos do nº 12, alínea c, inciso II,
do art. 255, combinado com art. 104-B ambos do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 212, de 2011, que Institui o sistema
nacional de redução de emissões por desmatamento e
degradação, conservação, manejo florestal sustentável,
manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal
(REDD+), e dá outras providências, além das Comissões
constantes no despacho inicial, seja também apreciada
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA,
uma vez que o conteúdo do referido Projeto trata de matéria de análise típica daquela Comissão, onde melhor
se debaterá a eficácia da proposta.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011. –
Senador Acir Gurgacz.

REQUERIMENTO
Nº 1.085, DE 2012
Nos termos do art. 55, inciso III, da Constituição
Federal, e do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa,
no período de 12 de dezembro de 2012 a 12 de abril
de 2013, para tratar de assuntos particulares.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2012. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.563, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Ofício
nº S/13, de 2008, que conclui pela remessa de cópia
integral dos autos ao Procurador-Geral da República
e pelo envio da matéria ao arquivo. A Presidência, em
atendimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
Será encaminhada cópia dos autos ao Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2008
– Complementar (nº 182/2004-Complementar,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Aleluia), que altera a legislação do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transportes Interestadual, Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS, acrescentando § 6º
ao art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13
de setembro de 1996; e
– Projeto de Lei do Senado nº 736, de 2011
– Complementar, do Senador Francisco Dornelles, que altera os arts. 11 e 12 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que “dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)”.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 523,
de 7 de dezembro de 2012, do Ministro de Estado da
Integração Nacional em resposta ao Requerimento
nº 872, de 2012, de informações, de iniciativa da Co-
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missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
As informações foram encaminhadas em cópia
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 312, de
2012, do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, encaminhando, para autuação, o Aviso
nº 1.440/2012, na origem, do Tribunal de Contas da
União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 3.033, de
2012, bem como dos respectivos Relatório e Proposta
de Deliberação que o fundamentam, referente à auditoria operacional da estrutura operacional e mecanismos
voltados aos financiamentos do Programa Nacional de
Crédito Fundiário – PNCF (TC 009.242/2011-2).
É o seguinte o Ofício:
Of./PRES. nº 312/2012-CRA
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Assunto: encaminha Aviso do TCU para leitura e autuação
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e autuação, o Aviso nº 1.440-Seses-TCU-Plenário, subscrito
pelo Ministro Benjamin Zymler, Presidente do Tribunal
de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
proferido nos autos do Processo nº TC 009.242/20112, pelo Plenário da Corte na Sessão Extraordinária de
8-11-2012, acompanhado do Relatório e da Proposta
de Deliberação que o fundamentam.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O Aviso nº 1.440/2012 foi autuado como Aviso
nº 82, de 2012, e retorna à Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB –
RO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Com a palavra, por permuta com o Senador
Paim, o nobre Senador Acir Gurgacz, do nosso querido Estado de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Valdir Raupp de Matos, nosso Senador
de Rondônia, é um prazer falar com V. Exª presidindo
os trabalhos na tarde de hoje, na nossa segunda-feira.
Estive recentemente em uma reunião com um
grupo de empresários de Rondônia, filiados ao Sindicato da Micro e Pequena Empresa do Estado (Simpi),
em que o presidente desse sindicato, o nosso amigo
Leonardo Sobral, juntamente com o Presidente da
Associação Nacional dos SIMPIs, Dr. Joseph Couri,
levantaram uma preocupação com relação ao custo
da energia elétrica para as empresas brasileiras.
Eles me chamaram a atenção, em particular, para
o tratamento diferenciado que as micro e pequenas
empresas terão em relação à grande indústria na redução da tarifa de energia elétrica para o ano de 2013,
anunciada pela Presidente Dilma Rousseff, no dia 7
de setembro deste ano, e que faz parte das disposições previstas na Medida Provisória nº 579, cujo parecer deverá ser apresentado pelo seu Relator Renan
Calheiros, do PMDB de Alagoas, nesta terça-feira, na
Comissão Mista que analisa essa medida provisória
tão importante para o País.
O Governo Federal apresentou, no fim do mês
passado, outra medida provisória, a MP nº 591, de
2012, que começou a tramitar na última terça-feira, dia
4, alterando o conteúdo da atual MP nº 579. A principal
alteração é que a MP nº 591 permitirá o pagamento por
investimentos não amortizados realizados até 31 de
maio do ano de 2000. Com a nova medida, o Executivo prevê pagar o ressarcimento ao longo de 30 anos,
período de validade dos contratos renovados, corrigido
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
o que representa um acréscimo de R$10 bilhões no
valor a ser pago às empresas.
Mas eu quero me ater a uma questão específica
dessas MPs de energia. Trata-se da redução na tarifa
de energia para o setor produtivo brasileiro. Em pronunciamento que realizei na semana passada, chamei a atenção para o impacto dessas medidas para
o consumidor doméstico, que aguarda a redução de
até 16% na tarifa para o ano de 2013. Considerando
que a tarifa de energia foi reajustada em 18 Estados
neste final de ano, num percentual médio de 10%, o
impacto direto para o consumidor doméstico será pe-
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queno. E renovamos nosso apelo à nossa Presidenta
Dilma que mantenha a redução real na tarifa para todos os brasileiros.
No que diz respeito ao setor produtivo, a redução da tarifa para 2013 será escalonada, girando em
torno de 18%, em média, para as micro e pequenas
empresas, e de até 28%, em média, para as grandes
indústrias brasileiras.
Considerando que, atualmente, o quilowatt/hora
que a micro e a pequena indústria paga no consumo
de baixa tensão chega a ser 23% mais caro que o valor pago pela média indústria e 135% maior do que o
valor pago pela grande indústria. Considero que esse
tratamento escalonado na proposta de redução tarifária mantém uma política injusta para com os pequenos
produtores, que contribuem da mesma forma para a
economia e a geração de divisas para o País e principalmente para a geração de emprego para o nosso País.
Esse reajuste escalonado, Sr. Presidente, desloca
o eixo da competitividade em favor da grande indústria,
quando a micro, pequena e média indústria contribuem
para a maior parte do PIB, geram mais impostos e empregam mais trabalhadores. Precisamos tratar o setor
produtivo com isonomia, reduzindo a carga tributária
de todos os setores, sem privilégios, e, neste caso em
particular, concedendo o reajuste da tarifa de energia
no mesmo percentual para todo o setor produtivo, independente do tamanho da empresa.
Entendo que não podemos manter essa distorção em nossa política tarifária, e apresentei, em nome
da bancada do PDT, o pleito das micro e pequenas
empresas ao Relator revisor da MP nº 579, Deputado Eduardo Cunha (PMDB – RJ), para que ele possa
contemplar essa reivindicação do setor produtivo em
seu relatório final, visto que as mais de 400 emendas
apresentadas até agora não contemplam a isonomia
de tratamento ao setor produtivo brasileiro.
Defendo, Sr. Presidente, o clamor das pequenas
empresas para que o índice percentual de redução da
tarifa de energia da pequena empresa seja o mesmo
da grande indústria. Entendo que não podemos prejudicar a condição competitiva do pequeno em relação
ao grande.
Essa é uma questão de interesse não apenas dos
pequenos empresários, mas de todos os brasileiros,
de toda a sociedade. Portanto manifesto a minha solidariedade e meu apoio aos pequenos empresários. E
vamos atuar aqui no o Congresso Nacional e junto ao
Governo Federal para atender o pleito dos pequenos
empresários e tratar o setor produtivo com isonomia,
independente do seu tamanho. O Brasil é grande e é
para todos os brasileiros.
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Aproveito para solicitar atenção especial da Mesa
Diretora do Senado e do Colegiado de Líderes e dos
nobres Senadores para o PL n° 865/2011, que cria
a Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa.
O projeto foi aprovado no último dia 07 de novembro
de 2012, na Câmara dos Deputados e já deu entrada
nesta Casa.
A Secretaria com status de Ministério é uma
antiga reivindicação das micro e pequenas indústrias
brasileiras, pois vai possibilitar que as políticas de Estado direcionadas a ela sejam executadas de forma
mais veloz e proporcionará maior eficiência a estas.
Entendo que temos que dar a maior agilidade para a
tramitação desta matéria, pois creio que a partir da
criação dessa Secretaria, as pequenas empresas terão
uma atenção maior e melhor do Governo e de toda a
sociedade brasileira, Sr. Presidente.
Entendo que precisamos ajudar as pequenas e
médias empresas. Já temos uma preocupação: a grande
empresa, pelo fato de produzir em grande escala, acaba
tendo um custo menor. Portanto, ela tem sempre uma
vantagem sobre a pequena e média empresa, e cabe
a nós tentar tirar essa diferença, fazendo com que o
pequeno empresário brasileiro possa ser competitivo
também, até porque as pequenas e médias empresas
geram muito emprego, não só em nosso Estado de
Rondônia, mas em todo o País.
É uma preocupação que todos nós temos. Tenho
certeza de que os demais Senadores também têm
esse pensamento, têm essa preocupação, e precisamos dar o apoio necessário a fim de ampliar a quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, pois
dependemos delas para a geração de empregos e
para levar uma melhor qualidade de vida à populaçao
brasileira. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso
compromisso com as micro, pequenas e médias empresas brasileiras, no sentido de aumentar a criação
de novas empresas.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Agradeço a sua atenção. V. Exª estava saindo
e ficou aqui para nos ajudar a abrir esta sessão de
segunda-feira a tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento, no
pleito que faz à Mesa para o encaminhamento do projeto de criação da Secretaria Nacional da Pequena e
Micro Empresa, com status de Ministério, ao mesmo
tempo em que parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
Acho que é um tema latente, hoje, no meio da sociedade. A Presidente da República está se empenhando
ao máximo para reduzir em até 20% o custo da tarifa
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de energia elétrica. Isso vai contribuir para que as empresas médias, grandes ou pequenas e até mesmo o
consumidor, de maneira geral, possam ter esse benefício no custo da energia.
Hoje, às 15 horas, eu, como Presidente Nacional
do PMDB, estou reunindo a Executiva Nacional, com
os Líderes da Câmara e do Senado, para tirar uma
posição de orientação para que as Bancadas na Câmara e no Senado votem favoravelmente às Medidas
Provisórias nºs 579 e 591, que têm como Relatores o
Senador Renan Calheiros, no Senado, e o Deputado
Eduardo Cunha, também do PMDB, na Câmara dos
Deputados. Então, o PMDB deverá tirar essa posição
hoje. Não é um fechamento de questão, mas uma posição firme de orientação para votar favoravelmente
essa matéria.
Parabéns a V. Exª. Muito obrigado.
Concedemos a palavra ao nobre e grande Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. V. Exª dispõe
de até 20 minutos para fazer o seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Valdir Raupp, Senador Acir Gurgacz, Senador Alvaro
Dias, Senadores e Senadoras, eu quero, primeiro, fazer
três registros, para depois falar sobre a Conferência
da Pessoa com Deficiência, realizada aqui em Brasília,
grande conferência.
Primeiro, Sr. Presidente, eu queria que ficasse nos
Anais da Casa entrevista concedida por mim ao site
Congresso em Foco, ao jornalista Fábio Góis – portal
congressoemfoco.com.br –, em que falo da independência do Legislativo, do recuo da Câmara, ao não votar o
fator previdenciário, do reajuste dos aposentados, de
como seria importante o Congresso votar o fim do voto
secreto aqui, para que cada um assuma suas posições
sem, eu diria, ser acobertado – não é nem protegido –
pelo voto secreto, pois ninguém fica sabendo quem é
quem nas votações, como, por exemplo, de vetos. Falo
que tem de haver uma mobilização grande do movimento sindical, das centrais e das confederações; do
contrário, as coisas não acontecem aqui no Congresso.
Falo – dei entrevista na quinta e saiu na sexta – das
minhas preocupações com a CLT, que completa 70
anos, e de todo o movimento para flexibilizar o direito
dos trabalhadores. E hoje está inclusive sendo publicada essa visão contrária à minha, sobre a CLT, em digo
que, em 2013, se não houver uma grande mobilização,
se o rufar dos tambores nas ruas não for ouvido aqui
em Brasília, estarão em risco os direitos básicos dos
trabalhadores que estão na CLT e também na Constituição. Falo da discriminação que existe neste País
contra os aposentados e pensionistas. Falo da forma
como o Ministério da Fazenda faz terrorismo para não
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permitir que se garanta reajuste para os aposentados
e o fim do fator. Falo que há dinheiro para tudo neste
País, exceto para o idoso.
Quero dizer que vim à tribuna porque alguns tentaram dizer que eu não teria dito aquilo e que foi uma
obra do jornalista. Coisíssima nenhuma! Tudo que está
ali fui eu que disse, e o jornalista foi íntegro, publicou
matéria gravada e produziu, na íntegra, o que eu realmente penso e digo.
Na mesma linha, Sr. Presidente, quero que fique
nos Anais do Congresso um artigo de minha autoria,
publicado no jornal Zero Hora, chamado “Dedo na moleira”, em que falo da importância da independência
do Legislativo. Não dá para alguém dizer: “Não, não
voto isto; não voto aquilo, porque vai ser vetado!”. Eu
digo: então, que vetem! Mas o Legislativo tem o direito
de votar, apreciar o veto e, se essa for a vontade da
maioria, derrubar o veto. Falo, com muita tranquilidade,
também, sobre essa questão.
Sr. Presidente, aproveito este momento para
dizer que realizamos, nós aqui no Senado, além do
projeto dos autistas, que se transforma em lei, o que
para nós é muito importante, uma audiência muito
importante para o Fundo de Previdência Portus. Por
isso, quero destacar, no meu pronunciamento de hoje,
mais informações positivas aos segurados do Fundo
de Previdência Portus, que foi criado com o objetivo
de proporcionar aos trabalhadores portuários complemento aos benefícios previdenciários.
Conforme notícias do Deputado Paulo Ferreira,
que participou comigo dessa audiência pública e que
ajudou a discutir e argumentar, enfim, os segurados
dos portos que acompanham essa questão, a partir da
audiência pública realizada na Comissão de Direitos
Humanos do Senado e em reuniões que Paulo Ferreira
fez na Casa Civil, terão um aporte de R$150 milhões a
partir de dezembro, distribuídos em 10 parcelas. Esse
montante beneficiará todos os segurados do Fundo,
que aguardam ansiosos por este momento mais do
que justo, porque é um direito adquirido. O montante
representa o que faltava para totalizar os R$400 milhões destinados ao Fundo de Previdência Portus, que
começaram a ser creditados ainda durante o acordo
que fizemos com o Presidente Lula, sendo que, na
época, foram assegurados R$250 milhões, e faltavam
R$150 milhões, que estão sendo, então, colocados à
disposição do Fundo, a partir deste mês. O importante
para os segurados é que foi definida, enfim, junto ao
Governo Federal, a liberação desses R$150 milhões
ainda em dezembro deste ano.
Por fim, que os trabalhos de intervenção junto ao
Fundo de Previdência Portus continuarão, sobretudo
no que diz respeito à apuração de responsabilidade
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das empresas com relação ao próprio Fundo e também
às dívidas que fazem parte desse passivo. Quem se
apropriou indevidamente do Fundo que vá responder
agora com a devolução e, naturalmente, que responda junto à Justiça. O objetivo da intervenção é auditar
para corrigir e sanear o Fundo, garantindo a preservação dos direitos dos trabalhadores e aposentados.
Não há uma previsão de como esse Fundo vai
se sustentar a partir desses R$400 milhões. Mas isso
está sendo estudado pela comissão que representa
os segurados, em conjunto com parlamentares e representantes do próprio Governo.
Quero também, ainda, Sr. Presidente, neste momento, não deixar de falar, como fiz hoje de manhã,
às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, que
hoje, 10 de dezembro – por que 10 de dezembro? –,
segunda-feira, é uma segunda especial, 10 de dezembro, porque é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data celebra a adoção, em 1948, pela ONU, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Com 33 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz uma forte mensagem em seu preâmbulo, que simboliza os anseios de todos os homens
e mulheres de bem deste País.
Diz a Declaração de Direitos Humanos:
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis
é o fundamento da liberdade, da justiça e da
paz no mundo,
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos
bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em
que os homens gozem de liberdade de palavra [tranquila e livre], de crença e da liberdade [plena] de viverem a salvo do temor e da
necessidade foi proclamado como a mais alta
aspiração do homem comum [e das mulheres],
Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito,
para que o homem [e as mulheres] não seja
compelido, como último recurso, à rebelião
contra tirania e a opressão,
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações,
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na dignidade e no valor
da pessoa humana e na igualdade de direitos
dos homens e das mulheres [independentemente da cor, da raça, da etnia e da proce-
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dência], que decidiram promover o progresso
social e melhores condições de vida em uma
liberdade [plena] mais ampla,
Considerando que os Estados-Membros se
comprometeram a desenvolver, em cooperação
com as Nações Unidas, o respeito universal
o respeito universal aos direitos humanos e
liberdades fundamentais e a observância desses direitos [como eixo e a plena] liberdade,
Considerando que uma compreensão comum
desses direitos [repito] e liberdades é da mais
alta importância para o pleno cumprimento
desse compromisso,
Sr. Presidente Valdir Raupp, os direitos humanos
estão relacionados diretamente com o combate às injustiças e às discriminações, passando pela discussão dos
direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
Direitos Humanos é: o olhar para o outro.
É a vida plena pelo direito à saúde, à educação, ao
trabalho, à terra, à moradia, à segurança, a um salário
decente, à dignidade para os aposentados e pensionistas, à liberdade, ao meio ambiente, ao esporte, ao
lazer, à liberdade coletiva e individual, religiosa e sexual.
Sr. Presidente, na próxima segunda-feira, a partir
das 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai realizar uma grande audiência
pública para fazer uma análise dos direitos humanos
no Brasil e o trabalho realizado aqui no Congresso.
Será um momento muito especial.
Fica o convite a todos, que acompanhem pelos
veículos de comunicação do Senado: TV Senado, Rádio
Senado, Agência de Notícias, Alô Senado, Data Senado, para esse grande debate sobre direitos humanos,
na próxima segunda-feira.
Por fim, Sr. Presidente, registro sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Sr. Presidente Valdir Raupp, no período de 03 a
06 de dezembro, aconteceu, em Brasília, a 3ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência.
Foi um momento ímpar, em que estiveram reunidos representantes de todos os Estados do Brasil e
com representações de todos os tipos de deficiência
– física, mental, intelectual, auditiva e visual.
A 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência revelou claramente a falta de
acessibilidade nas cidades deste País, assim como
em Brasília, como falta de acomodações adequadas
às pessoas com deficiência na rede hoteleira, falta de
calçadas e acesso aos cadeirantes, falta de intérpretes
nas portarias dos hotéis, entre outros itens ineficientes
ao atendimento da pessoa com deficiência.
São necessárias, sim, providências urgentes,
mesmo antes da Copa do Mundo, antes da Copa das
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Confederações, repito, especialmente antes da Copa
do Mundo –, para que se dê um atendimento decente às pessoas com deficiência, não só do Brasil, mas
àquelas que virão para cá, acompanhar os jogos.
Entre os principais resultados alcançados, cito
a votação do novo Regimento do Conade, bem como
proposições que foram amplamente analisadas e discutidas, com a finalidade de atualizar a legislação ou
para serem utilizadas na incorporação de novas legislações, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado pelo Senado, que está na Câmara – a
plenária final decidiu pela aprovação do Estatuto já.
Além dos momentos culturais e de integração, entre
os representantes dos Estados, a Conferência também
proporcionou um ambiente de estudos e discussões dos
nove eixos, no mais alto nível, tratado na Convenção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que possui o
mesmo status que está na Constituição Federal, eixos
esses que também são contemplados no Estatuto da
Pessoa com Deficiência.
Quanto ao primeiro eixo, relacionado à educação,
muitas propostas foram sugeridas. Entre elas, ficou
clara a manutenção da escola especial e o respeito à
escolha da própria pessoa com deficiência, e da própria família, ao tipo de escola que deseja frequentar.
Todas as escolas públicas e privadas têm a obrigação
de receber matrícula de alunos com deficiência que
desejarem estar em uma escola regular. Além disso,
nesse eixo foi garantida a implantação, na matriz curricular, de uma disciplina sobre inclusão, em todas as
instituições educacionais das três esferas de Governo.
Quanto ao eixo do esporte, cultura e lazer, cito a
proposta que, a meu ver, se cumprida, atenderá, em
grande parte, o contingente das propostas encaminhadas nesse eixo: o cumprimento da legislação relacionada à acessibilidade universal, em todas as atividades
e eventos culturais organizados, independentemente
do órgão ou instituição promotora.
Outra proposta que devo informar é a criação de
fundos, nas três esferas, com a gestão dos conselhos
de pessoas com deficiência, como exemplo fundo de
apoio aos paratletas e surdoatletas. Garantir percentual de fundo de apoio à cultura.
Quanto ao terceiro eixo, relacionado ao trabalho
e à reabilitação, cito duas propostas que lá foram destacadas e aprovadas e que ainda não estão contempladas, na íntegra, dentro das legislações do Brasil.
Uma delas se refere à garantia de 20% das vaga
nos cursos profissionalizantes, técnicos, médio e superior, bem como a ampliação e manutenção do BPC
– Benefício da Prestação Continuada, que deverá
permanecer para a pessoa com deficiência, mesmo
que essa esteja ingressando no mercado de trabalho.
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Deve ser possibilitada a redução progressiva do BPC
à medida que houver progressão salarial para essa
pessoa com deficiência.
Quanto ao quarto eixo, relacionado à acessibilidade, uma das grandes propostas foi garantir que a
sociedade civil e o Governo deem cumprimento imediato à Lei de Acessibilidade, incluindo as normas da
ABNT, e que haja fiscalização nos espaços em que a
acessibilidade é objeto da lei.
No que se refere ao quinto eixo, relacionado à
comunicação, entre o rol das propostas indicadas, cito
a garantia de que todo o material produzido pelo Poder
Público ou privado seja veiculado de forma totalmente
acessível para qualquer tipo de deficiência. E deve-se
garantir, também ,a acessibilidade nos diversos meios
de comunicação de massa, incluindo a acessibilidade
em rótulos e identificação de produtos industrializados.
No sexto eixo, transporte e moradia, uma das
propostas foi a implementação e adequação de acessibilidade de todos os meios de transporte, com comprovação de 100% de toda a frota acessível até 2014,
bem como a liberação do FGTS para as pessoas com
deficiência, para aquisição de tecnologias assistivas.
Quanto à moradia, duas propostas fundamentais foram citadas: a intensificação de campanhas de
conscientizaçao sobre os direitos da pessoa com deficiência em relação à moradia e a proposta de ampliar
o percentual para o mínimo de 10% das moradias populares, considerando o número de pessoas com deficiência indicados pelo Censo do IBGE.
Em relação ao sétimo eixo, relacionado à saúde,
à prevenção, à reabilitação, à órtese e prótese, além
do previsto no Plano Viver sem Limites, foram discutidas propostas como a implantação de centros para
pessoas com deficiência de acordo com os aspectos
relacionados à regionalidade. Foi proposta, também, a
garantia da criação de políticas de prevenção e promoção da saúde da pessoa com deficiência, garantindo
total acessibilidade no atendimento na área de saúde.
Quanto às propostas citadas no oitavo eixo, relacionado à segurança e ao acesso à Justiça, foi citada
a necessidade de se estabelecer uma equipe de servidores públicos, em todos os órgãos da Administração
Pública, direta e indireta, no âmbito das esferas do
Governo, como ponto de atendimento à pessoa com
deficiência e, do mesmo modo, proporcionar a tecnologia assistiva sempre que necessário.
Por fim, quanto ao último eixo, relacionado ao
padrão de vida e proteçao social, entre as várias propostas, vale citar, a meu ver, a mais importante: a solicitação da aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em total acordo com a Convenção da ONU,
com a finalidade de garantir a consolidação dos direitos
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em âmbito nacional, superando lacunas da legislação
e prevendo sanções, sempre que houver descumprimento dessas questões legais de padrão de vida e
proteçao social em relação às pessoas com deficiência.
Sr. Presidente, quero que V. Exª considere na
íntegra todos os meus pronunciamentos.
Ficam aqui meus cumprimentos à Ministra Maria
do Rosário, pela forma como tem encaminhado o próprio debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
de nossa autoria e aprovado por unanimidade. Ficam
aqui meus cumprimentos a todos os Senadores. Ela
formatou, organizou uma comissão especial da sociedade civil, junto com o Parlamento, Câmara e Senado,
com o objetivo de que 2013 seja o ano da aprovação
do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Oxalá, Sr. Presidente, 21 de setembro, início da
primavera, a gente possa festejar: o Estatuto foi sancionado! O Estatuto é lei!
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Valdir
Raupp.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre entrevista concedida ao site Congresso em Foco.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma
forma, eu indico aos espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e aqueles que acompanham
a Agencia Senado entrevista que eu concedi ao jornalista Fábio Góis, do portal congressoemfoco.com.br
Também falo sobre independência do Legislativo,
fim do fator previdenciário, mobilização do movimento
sindical.
“Governo discrimina aposentados com verbas,
diz Paim.
Sobra dinheiro para empresários, mas falta para
pensionistas, critica senador do PT.
“Ministério da Fazenda faz terrorismo”, afirma
ele, para quem deputados têm medo de votar o fim
do fator previdenciário.
“Estou coerente com meu partido de raiz e com
o movimento social”
O governo da presidente Dilma Rousseff tem
“certa discriminação” em relação a aposentados e
pensionistas, porque dispõe de dinheiro para conceder
redução de tributos a empresários com o caixa da Previdência, mas, ao mesmo tempo, alega não ter recursos para acabar com o fator previdenciário – fórmula
matemática que reduz de 35% a 40% os benefícios do
trabalhador. Um acordo feito na gestão do então presidente Lula não está sendo cumprido. E nesta semana,
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mais uma vez, os deputados até quiseram aprovar a
medida, mas, pressionados pelo Palácio do Planalto,
não tiveram “coragem” para contrariar o Executivo.
As declarações não são de alguém da oposição,
mas do senador Paulo Paim (PT-RS).
Em entrevista ao Congresso em Foco, ele disse
que sua “rebeldia” guarda coerência com as origens
do partido, o maior do Congresso e principal integrante da base aliada de Dilma. E se a presidente quiser
vetar o projeto em questão?
“Que vete. É direito dela. Nosso papel é derrubar o
veto”, esclareceu o senador, em conversa com o site na
quinta-feira (6) à tarde, logo depois de voltar do velório
do arquiteto Oscar Niemeyer, no Palácio do Planalto.
Paim lembra já ter conversado com Dilma uma
vez sobre reajustes para os aposentados. “Ela respondeu que era todo direito meu e disse para ver no que
daria essa caminhada”, contou.
Ao que parece, de acordo com essa declaração, a
presidente tem dado mais ouvidos à equipe econômica.
“O Ministério da Fazenda faz terrorismo descabido em relação à Previdência, e demonstra que não
tem compromisso com os aposentados e pensionistas”, reclama o senador.
O que mais intriga um dos maiores defensores dos
aposentados no Congresso é a recente desoneração da
folha de pagamento das empresas de construção civil.
Em vez de contribuírem com o INSS à proporção
de 20% dos salários dos trabalhadores, as empreiteiras poderão pagar apenas um percentual de seu faturamento, o que permite uma economia de tributos.
Ou seja, o governo abre mão de receitas. “O governo tem dinheiro para todas as áreas, só não tem
para aposentados.
Há uma certa discriminação em relação à pessoa
idosa. Só esses [trabalhadores] não têm direito sequer
a reajuste”, critica.
O senador adiantou à reportagem que, para o
próximo ano, quando as propostas de interesse dos
aposentados voltarem a ser discutidas, vai estimular
mobilizações populares com as centrais sindicais.
Segundo Paim, só assim os deputados terão
coragem de enfrentar o governo, que pressiona para
manter a redução condicionada no valor dos benefícios.
Paim destaca que sua postura não é politicamente suicida, a ponto de isolá-lo em seu partido e em
seu governo. Afirma ter um acordo feito com o então
presidente Lula para que fosse aprovada a chamada
“Fórmula 85/95”, com o objetivo de substituir o fator.
O cálculo prevê que homens se aposentem quando a soma da idade e do tempo de contribuição ao
INSS chegar a 95 anos; já para as mulheres, 85 anos.
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“Se ele concordou e os deputados querem, por
que não é votado? Estou respaldado na posição do
ex-presidente da República.”
Mesmo após debater “exaustivamente” o problema, Paim disse desconhecer movimento da base
aliada, com a anuência de Dilma, para votar os projetos em 2014, em plena campanha eleitoral. “Seria
um gol de placa, e a presidenta faturaria um monte”,
avaliou o senador.
Veja a entrevista com o senador Paulo Paim.
Criticando o comportamento do governo em relação aos trabalhadores e aposentados, parlamentar
petista qualifica fator previdenciário como “redutor
hediondo, verdadeiro massacre contra o trabalhador”
Congresso em Foco – Que tipo de herança é o
fator previdenciário, criado em 1999?
Paulo Paim – Eu considero o fator previdenciário
a lei mais perversa, no Brasil, do período pós-ditadura.
Por quê? Ela traz um prejuízo direto só para os
trabalhadores mais pobres, porque só pega o celetista.
Não pega quem trabalha no Executivo, no Legislativo
ou no Judiciário – bem como não pega ministros e
parlamentares. Para esses, o cálculo vem da seguinte
forma: de 1994 para cá, pega-se as 80 maiores contribuições e paga [o valor sem a incidência do fator].
Já para o trabalhador celetista que ganha de um
a cinco ou seis salários – porque ninguém chega a
ganhar dez – , faz-se o mesmo cálculo e aplica-se o
fator, que é o redutor.
Leva-se em conta expectativa de vida, idade, tempo de contribuição – o que corta, no caso das mulheres,
pela metade o salário delas, depois de o cálculo feito.
Aliás, faz-se o cálculo igual para todo mundo.
Só que, para o trabalhador celetista… O servidor público ganha 100, mas o celetista ganha cinquenta, na
mesma função, mesma atividade, mesmo período,
mesmo cálculo.
Uma matemática injusta…
É um redutor hediondo, no meu entendimento, um
verdadeiro massacre contra o trabalhador. Um confisco
imoral que pega os mais pobre.
Por isso, já aprovei no Senado, em 2008, o projeto
que acaba com esse fator e faz com que o cálculo desse
benefício seja igual para todos – e não pegue somente o trabalhador da área urbana, o chamado celetista.
Quem ganha o salário mínimo na área urbana
ou no campo, esse o fator previdenciário não pega,
porque o mínimo não pode ser reduzido. Mas, se pegasse, seria metade do mínimo.
A própria fórmula do fator é de difícil compreensão
para uma grande parte dos trabalhadores. Tecnocratas
podem tê-la elaborado dessa maneira propositalmente,
para dificultar o entendimento do trabalhador comum?
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Com certeza absoluta. Foi pra ninguém entender o que estava acontecendo. Por isso, resumo tudo
em um redutor que vai até 50% a menos do salário
do trabalhador.
Nessa fórmula do fator, faz-se um cálculo em que
ninguém entendeu nada, e ainda se dizia que era para
evitar as aposentadorias precoces.
Em primeiro lugar, não evitou coisa nenhuma – o
cara, vendo que não tem mais condição [de trabalhar],
se aposenta mesmo, sob qualquer cálculo, e acaba
tendo esse grande prejuízo em seus vencimentos.
Quando o governo anterior fez essa enjambração,
sabia muito bem o que estava fazendo. Eles perderam
em uma votação, e queriam, naquela reforma [previdenciária iniciada em 1998], colocar no cálculo idade
e tempo de contribuição.
E nós derrubamos a idade, e então o governo
inventou essa fórmula maldita, que prejudicou ainda
mais o trabalhador. Mais do que [se o cálculo fosse] a
própria idade. O trabalhador quer se aposentar e receber de acordo com que ele pagou.
Ou seja, enquanto o trabalhador almeja vida longa
e as devidas garantias previdenciárias ao se aposentar, a fórmula estabelece que a redução de benefícios
será maior quanto maior for a expectativa de vida…
Eu diria que isso é um princípio que visa a fazer com que o trabalhador se aposente na hora de ir
para o caixão.
O trabalhador não sabe se vai morrer com 80,
70 ou com 60 anos. Mas, como a expectativa de vida
aumentou, e com isso o contribuinte tem de trabalhar
mais para ganhar um pouquinho mais, ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando… Qual é a maldade
aí? Que a pessoa pague e não se aposente.
E o dinheiro da Previdência acaba sendo usado
para outros fins, como historicamente se faz nesse
país. Quem está pagando a conta da dita crise – que
aqui nunca chegou –, favorecendo o grande capital, é
o dinheiro da Previdência.
Um dos problemas para avanços previdenciários
é justamente a questão legislativa. Atualmente, como a
presidenta Dilma Rousseff dispõe de uma base aliada
confortável, pode negociar com tranquilidade e, assim,
impedir a aprovação do fim do fator no Congresso.
Como o senhor está reagindo a isso?
Infelizmente, a Câmara está assustada com a
força do Palácio do Planalto. Está faltando coragem
para votar, e acredito que isso é possível nós votarmos o fim do fator – ou, ao menos, construirmos uma
alternativa mediante uma grande mobilização popular.
Quem bom que as centrais soltaram uma mobilização nessa semana, fazendo uma dura crítica ao
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Executivo por terem pressionado os deputados para
não votar a questão do fator.
E eles querem votar o fim do fator. Os deputados, sentindo o amparo das ruas, da população… Se
o rufar dos tambores nas ruas não for ouvido aqui
dentro do Congresso, no Executivo ou no Judiciário,
nada acontece.
Só a partir da mobilização e da pressão que as
centrais, as confederações, a Cobap [Confederação
dos Aposentados e Pensionistas do Brasil] poderão
fazer é que os deputados terão coragem de votar. Até
o momento, estão assustados.
O governo tem nas mãos o argumento das restrições orçamentárias, a falta de contrapartida para
gastos extras…
A própria prática do governo depõe contra isso.
Se a Previdência urbana tivesse algum tipo de déficit
o governo não estaria dando de presente, para os empresários do setor da construção civil, a desoneração
da folha – que, em um primeiro momento foi de R$ 7
bilhões, depois mais R$ 8 bilhões e, agora, mais R$
3,5 bilhões.
Ninguém tira dinheiro de onde não tem. Se eu
abro mão de receitas, é porque eu sei que tudo está
muito bem. Quer dizer: dinheiro para aposentado, não
tem; dinheiro para abrir mão de receitas para o capital
o governo tem. É o que o governo tem feito…
Por falar nisso, a Câmara aprovou ontem (quarta,
6) um pacote de projetos de lei que criam milhares de
cargos e promove aumento do teto do funcionalismo…
O governo tem dinheiro para todas as áreas, só
não tem para aposentados. Há uma certa discriminação
em relação à pessoa idosa. Só esses [trabalhadores]
não têm direito sequer a reajuste, e ainda tem um fator previdenciário que corta pela metade o seu salário.
É uma injustiça enorme, por isso minha indignação e minha rebeldia, embora sendo da base do
governo. Sou do princípio de que injustiça tem de ser
combatida, e essa é uma grande injustiça, que não
tem argumento nenhum.
Como vão dizer que não tem dinheiro, se todo
dia estão abrindo mão – ou para prefeituras, ou para
empresários, para pagar menos sobre a folha [de pagamento].
Mais da metade do empresariado brasileiro já
não paga nada para a Previdência, e o governo abriu
mão da contribuição de 20%. O governo está abrindo
mão da receita da Previdência, porque sabe que o regime geral da previdência urbana é muito superavitário.
Então, se dá o direito de abrir mão, mas não
quer assegurar para o trabalhador o princípio mínimo
de cálculo da integralidade, sem dar um centavo de
reajuste. Você abriria mão do teu salário?
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O senhor não teme que o governo retalie contra
a sua “rebeldia”?
Havíamos feito um acordo, com presidente Lula,
em cima da fórmula 85/95, que é bem melhor que o
fator – para o empresário e para o trabalhador.
Se o presidente Lula concordou… Só não foi votado à época porque teve uma central que discordou.
O Lula disse: “Ou vocês fazem o acordo de vocês, ou
eu não aceito”. Se ele concordou e os deputados querem – e eu tenho certeza de que eles querem – e o
Senado quer, por que não é votado?
Estou respaldado, inclusive, na posição do ex-presidente da República.
Mas o senhor não teme, ou não quer evitar, tornar-se uma persona non grata no PT?
Uma espécie de Pedro Simon, que é integrante do
PMDB, mas com posições quase sempre divergentes
em relação à orientação partidária, e por isso sempre
desdenhado pelo partido?
Eu defendo princípios e causas, e não coisas. Tem
gente que defende coisas, e aí eu não me enquadro.
Eu sou do tempo de que o homem público tem de ser
coerente. Defendi o fim do fator quando era oposição, e
nós batíamos no fim do fator na era do governo anterior.
Estou sendo coerente com o PT de raiz, como
eu chamo. O PT de raiz sempre foi contra o fator, e eu
tenho de certeza de que a base do PT toda é contra
o fator. Então, estou fiel ao meu partido e às causas
que sempre defendemos.
E quero mais: uma política de reajustes para os
aposentados. E eu propus que essa política seja de
acordo com o crescimento da massa salarial do país,
para não vincular ao PIB [Produto Interno Bruto], que já
está ligada ao mínimo. Eu tenho lado nessa história, e
meu lado é o movimento social – e isso está acima de
disputas internas, ou de quem está na base do governo.
Nesse sentido, diante das mudanças programáticas do PT, o senhor enveredaria pelo caminho trilhado pelo PSOL, que é uma dissidência de extrema
esquerda petista? Não teme que o obriguem a isso?
Não. O PT, na sua base, que é o que importa, está
me apoiando e muito nessa luta. Por todas as cidades
em que passei, os petistas me perguntam:
“E aí, Paim, vamos ou não vamos acabar com
esse fator? E eu visitei centenas de cidades nessa campanha eleitoral [de outubro]. Eu ainda digo o seguinte:
o governo é uma composição ampla, não é só o PT.
Tem mais de dez partidos que compõem a base do
governo. O movimento social, que é a base do partido,
é contra o fator previdenciário. Então, estou coerente
com meu partido de raiz e com o movimento social,
que é quem coordena meu mandato.
Tem falado sobre isso com a presidenta Dilma?
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Quando foi para votar o salário mínimo [deste
ano], em uma política que ajudei a construir – inflação
mais PIB –, falei com a presidenta. Estávamos eu, ela
e o Gilberto Carvalho [secretário geral da Presidência].
Disse para ela: eu votarei, mas vou abrir o debate
para garantir reajuste para os aposentados, e também
para o fim do fator. Ela respondeu que era todo direito
meu e disse para ver no que daria essa caminhada.
Então, a presidenta sabia que eu ia fazer essa longa
caminhada.
O senhor fala com ela de uma lado, e a equipe
econômica fala de outro…
Com certeza, principalmente a equipe econômica. O próprio Ministério da Previdência sabe que estou
com a razão, tenho dialogado muito com eles.
Fui em uma palestra com um ministro Garibaldi
Alves, que é um muito bom na fala, muito carismático,
anima muito a plateia. Ele disse: “Paim, eu sei lá das
tuas razões, também acho que este fator previdenciário é maldito.
Mas manda quem pode e obedece quem tem
juízo”. Veio a ordem lá de cima, foi isso o que ele quis
dizer. Respeito muito o ministro Garibaldi, como respeito os demais.
Mas, para mim, o que o Ministério da Fazenda faz
é um terrorismo descabido em relação à Previdência,
e demonstra que não tem compromisso com os aposentados e pensionistas.
Mesmo que os senhores aprovem o fim do fator,
a presidenta pode vetar o projeto.
Se quiser vetar, que vete. É direito dela, é democrático isso. Nosso papel é derrubar o veto. Não temos
que ficar apenas criticando: o Executivo entendeu assim, o Congresso vai se posicionar. Se não for assim,
qual a razão de ser do Congresso?
Há rumores de que o governo só aceita votar o
fim do fator em 2014, ano eleitoral, e então a presidenta teria uma carta na manga ao sancionar uma lei
tão popular – embora em circunstâncias questionáveis.
Isso procede?
Eu te confesso que não tenho essa informação.
E eu seria leviano de dizer isso sem ter essa informação. Seria um gol de placa, e a presidenta faturaria
um monte.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre artigo “Dedo na moleira” publicado
no jornal Zero Hora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço, que
se registre nos anais desta Casa, artigo de minha autoria publicado hoje, no jornal Zero Hora, de Porto Alegre.
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Sob o título “Dedo na Moleira”, o texto aborda a
questão da independência e as funções do Poder Legislativo, passando pela cobrança da aprovação do fim
do fator Previdenciário e o aumento dos valores das
aposentadorias e pensões.
Assim escrevi:
É terrível para a nossa democracia, mas o Congresso Nacional está caminhando a passos largos para
se tornar uma espécie de Duma, o parlamento russo
dominado moralmente pelos czares.
E isso é uma discussão da qual não podemos
mais fugir e a sociedade tem que fazer esta cobrança.
A função do Legislativo é discutir os problemas
do país, os anseios da população, entre outros.
E, a partir dos cenários que forem surgindo e
seus devidos encaminhamentos, sugestões, criar leis
ou melhorar as já existentes para que estas deem respaldo jurídico necessário. Esse é papel do Legislativo!
Entre os direitos do Executivo assegurados na
Constituição, está o de vetar ou não tais projetos.
No entanto, o Legislativo não pode em hipótese
alguma deixar de votar seus projetos em virtude da
premissa de que eles serão vetados.
Sinceramente, usar esse argumento é duvidar
da capacidade de discernimento dos brasileiros. Algo
está errado!
Recentemente, a Câmara dos Deputados postergou para 2013 a votação do fim do fator previdenciário,
o principal algoz dos trabalhadores e trabalhadoras,
criado no final dos anos 90. O inacreditável é que esse
projeto já foi aprovado pelo Senado Federal por unanimidade há mais de quatro anos.
Mas há mais exemplos que estão engasgados na
garganta de todos nós. O reajuste das aposentadorias
e pensões e a recuperação da defasagem dos últimos
anos também foram aprovados por unanimidade pelo
Senado Federal.
E hoje esses projetos dormem sono induzido na
Câmara dos Deputados por solicitação do Executivo.
Outra coisa: nos últimos 25 anos, foram mais de
5 mil vetos a projetos e nenhum deles foi rejeitado.
Todos receberam o aval do Legislativo. Ou seja,
foram aprovados e, diga-se de passagem, por meio
do voto secreto.
A população deve ficar se perguntando: “Ué, o
projeto não tinha sido aprovado? Como é que agora os
parlamentares mudam de ideia e aprovam o veto? Tá
na hora de acabar com o voto secreto no Congresso”.
A medida provisória, por sua vez, criada para
substituir os decretos-leis da época da ditadura, é na
sua origem instrumento para ser usado de forma excepcional, em casos de urgência e relevância.
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Infelizmente, e com a concordância da maioria
dos parlamentares, isso nunca ocorreu.
O excesso de MPs é o maior exemplo de desvirtuamento das funções legislativas e de esterilização
dessas funções.
Cheguei a perguntar, em uma audiência pública na
Comissão de Assuntos Sociais: que Congresso é esse
que tem medo de assumir suas responsabilidades?
Não podemos mais deixar de questionar a real
autonomia e independência do Legislativo no cumprimento do seu dever.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre o aporte de R$ 150 milhões ao Fundo de Previdência Portus.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o motivo
de meu pronunciamento hoje é trazer informações positivas aos segurados do Fundo de Previdência Portus; que foi criado com o objetivo de proporcionar aos
trabalhadores portuários complemento aos benefícios
previdenciários, conforme notícias do Deputado Paulo
Ferreira que está junto comigo e com a Comissão que
representa os segurados do Portus acompanhando esta
questão, por meio de audiências públicas realizadas
na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado
Federal e em reuniões na Casa Civil da Presidência
da República, informou que o Governo Federal fará
um aporte de R$ 150 milhões a partir de dezembro,
distribuídos em 10 parcelas ou 15 parcelas.
Este montante beneficiará todos os segurados
do fundo que aguardam ansiosos por este momento
mais do que justo, pois é um direito adquirido! O montante representa uma parte que faltava para totalizar
os R$ 400 milhões destinados ao Fundo de Previdência Portus, que começaram a ser creditados durante o
Governo do Presidente Lula, sendo que, na época, os
segurados haviam recebidos R$ 250 milhões.
O importante para os segurados é que foi definido
junto ao Governo Federal a liberação do pagamento
de R$ 150 milhões ainda em dezembro deste ano!
E que os trabalhos de intervenção junto ao Fundo de Previdência Portus continuarão, sobretudo no
que diz respeito à apuração de responsabilidades das
empresas com relação ao próprio fundo e também as
dívidas que fazem parte deste passivo.
O objetivo da intervenção é auditar, para corrigir
e sanear o Fundo, garantindo a preservação dos direitos dos participantes.
Não há uma previsão de como este fundo se sustentará, mas isto está sendo estudado pela Comissão
que representa os segurados em conjunto com Parlamentares e Governo Federal.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o Dia Internacional dos Direitos
Humanos – 10 de Dezembro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é uma
segunda-feira especial. 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos.
A data celebra a adoção, em 1948, pela Organização das Nações Unidas (ONU), da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Com trinta e três artigos, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos traz uma forte mensagem em
seu preâmbulo, que simboliza aos anseios de todos
os homens e mulheres de bem.
Diz a Declaração:
“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento
da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
Considerando que o desprezo e o desrespeito
pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros
que ultrajaram a consciência da Humanidade e que
o advento de um mundo em que os homens gozem
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de
viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum.
Considerando essencial que os direitos humanos
sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o
homem não seja compelido, como último recurso, à
rebelião contra tirania e a opressão.
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações.
Considerando que os povos das Nações Unidas
reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos
fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das
mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade
mais ampla.
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as
Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância
desses direitos e liberdades.
Considerando que uma compreensão comum
desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso.”
Sr. Presidente, os direitos humanos estão relacionados diretamente com o combate às injustiças e
às discriminações, passando pelas discussões dos
direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
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Direitos Humanos é: o olhar para o outro. É a
vida plena pelo direito à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, à moradia, à segurança, a um salário
mínimo decente, à dignidade para os aposentados e
pensionistas, ao meio ambiente, ao esporte, ao lazer,
às liberdades individual, religiosa e sexual.
Srªs e Srs. Senadores, na próxima segunda-feira,
a partir das 9h, a Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, vai realizar uma grande audiência pública para fazer um balanço do que foram
os trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2012.
Será um momento muito especial.
Fica o convite para que a população acompanhe
pelos veículos de comunicação do Senado (tv, rádio e
agência de notícias).
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no período de 03 a 06 de dezembro aconteceu, em Brasília, a
3ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência.
Foi um momento ímpar, em que estiveram reunidos representantes de todos os estados do Brasil e
com representações de todos os tipos de deficiência
(física, mental, intelectual, auditiva e visual).
A 3ª conferência nacional dos direitos da pessoa
com deficiência revelou claramente a falta de acessibilidade na cidade de Brasília, como a falta de acomodações adequadas às pessoas com deficiência na rede
hoteleira, falta de calçadas e acesso aos cadeirantes,
falta de intérpretes nas portarias dos hotéis, entre outros itens ineficientes ao atendimento da pessoa com
deficiência.
São necessárias providências urgentes, mesmo
antes da Copa das Confederações e, especialmente
antes da Copa do Mundo.
Entre os principais resultados alcançados, cito a
votação do novo Regimento do CONADE, bem como
proposições que foram amplamente analisadas e discutidas com a finalidade de atualizar a legislação ou
para serem utilizadas na incorporação de novas legislações, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Além dos momentos culturais e de integração
entre os representantes dos estados, a Conferência também proporcionou um ambiente de estudos
e discussões dos nove eixos tratados na Convenção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que possui
o mesmo status da Constituição Federal, eixos esses
que também são contemplados no Estatuto da Pessoa
com Deficiência.
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Quanto ao primeiro eixo, relacionado à educação,
muitas propostas foram sugeridas, entre elas: ficou
clara a manutenção da escola especial e o respeito à
escolha da própria pessoa com deficiência, ou da família, ao tipo de escola que deseja frequentar.
Todas as escolas públicas e privadas tem a obrigação de receber matrícula de alunos com deficiência
que desejarem estar em uma escola regular, além disso,
neste eixo foi garantida a implantação na Matriz curricular, de uma disciplina sobre inclusão em todas as
instituições educacionais das três esferas de governo.
Quanto ao eixo do esporte, cultura e lazer, cito
a proposta, que a meu ver, se cumprida, atenderá em
grande parte o contingente das propostas encaminhadas nesse eixo: o cumprimento da legislação relacionada a acessibilidade universal em todas as atividades e
eventos culturais organizados, independente do órgão
ou instituição promotora; outra proposta que devo informar é a criação de fundos, nas três esferas, com gestão dos conselhos de pessoas com deficiência, como
exemplo fundo de apoio aos paratletas e surdoatletas.
Garantir percentual de fundo de apoio à cultura.
Quanto ao terceiro eixo, relacionado ao Trabalho
e Reabilitação; cito duas propostas que foram aprovadas e que ainda não estão contempladas na íntegra
dentro das legislações do Brasil.
Uma delas se refere a garantia de 20% das vagas nos cursos profissionalizantes, técnicos, médio
e superior, bem como a ampliação e manutenção do
BPC– Benefício da Prestação Continuada, que deverá
permanecer para a pessoa com deficiência, mesmo
que essa esteja ingressando no mercado de trabalho.
Deve ser possibilitada a redução progressiva do BPC
a medida que tiver progressão salarial.
Quanto ao quarto eixo, relacionado à acessibilidade, uma das grandes propostas foi garantir que a
sociedade civil e o Governo deem cumprimento imediato à lei da acessibilidade, incluindo as normas da
ABNT e que haja fiscalização nos espaços em que a
acessibilidade é objeto da lei.
No que se refere ao quinto eixo, relacionado à
comunicação, entre o rol das propostas indicadas, cito
a garantia de que todo o material produzido pelo poder
público ou privado seja veiculado de forma totalmente
acessível para qualquer tipo de deficiência e deve-se
garantir também, a acessibilidade nos diversos meios
de comunicação de massa, incluindo a acessibilidade
em rótulos e identificação de produtos industrializados.
No sexto eixo, Transporte e Moradia, uma das
propostas foi a implementação e adequação de acessibilidade de todos os meios de transporte com comprovação de 100% de toda frota acessível até 2014,
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bem como a liberação do FGTS para as pessoas com
deficiência, para aquisição de tecnologias assistivas.
Quanto a moradia duas propostas interessantes
foram citadas: a intensificação de campanhas de conscientização sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em relação a moradia e a proposta de ampliar
o percentual para o mínimo de 10% das moradias populares considerando o nº de pessoas com deficiência
indicados pelo censo (IBGE).
Em relação ao sétimo eixo relacionado à Saúde,
à Prevenção, à Reabilitação, à Órtese e Prótese, além
do previsto no Plano Viver sem Limites, foram discutidas propostas como a implantação de Centros para
pessoas com deficiência, de acordo com os aspectos
relacionados à regionalidade, e foi proposta, também,
a garantia da criação de políticas de prevenção e promoção da saúde da pessoa com deficiência, garantindo
total acessibilidade no atendimento da área de saúde.
Quanto às propostas citadas no oitavo eixo, relacionado à Segurança e ao Acesso a Justiça, foi citada
a necessidade de se estabelecer uma equipe de servidores públicos, em todos os órgãos da administração pública direta e indireta no âmbito das esferas do
governo, como ponto de atendimento à pessoa com
deficiência, e, do mesmo modo, proporcionar a tecnologia assistiva sempre que necessária.
Quanto ao último eixo, relacionado ao Padrão de
vida e Proteção Social, entre as várias propostas, vale
citar, a meu ver, a mais importante: a solicitação da
aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em
total acordo com a Convenção da ONU, com a finalidade de garantir a consolidação dos direitos em nível
nacional, superando lacunas da legislação e prevendo
sanções sempre que houver descumprimento dessas
questões legais de padrão de vida e proteção social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RR) – Obrigado a V. Exª.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Convido V. Exª para presidir a sessão, para que
eu possa fazer o meu pronunciamento, em permuta
com o nobre Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Valdir Raupp, grande parlamentar, permitam-me dizer, um dos maiores Líderes do PMDB,....
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– ... para alegria dessa legenda, que tem sua marca no
combate à ditadura, ainda com a sigla MDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– O PMDB tem feito o possível, Senador Paim, para
contribuir para a nossa Nação, com o progresso e o
desenvolvimento do nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
iniciar o pronunciamento que farei sobre os avanços
do Bolsa Família, quero comunicar que no último fim
de semana acabou a Conferência Mundial do Clima,
realizada em Doha, Qatar.
Quero parabenizar os participantes por terem
acordado a prorrogação do Protocolo de Kyoto. Não é,
ainda, o ideal, mas, com certeza, é um avanço muito
grande em contribuição à defesa do clima em nosso
planeta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Programa Bolsa Família completou, no último dia 20 de outubro, 9 anos de existência, e o mínimo que podemos
dizer desse programa, Sr. Presidente, é que ele foi
responsável por uma profunda transformação social
em nosso País.
Naquele 20 de outubro de 2003, quando o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional
a Medida Provisória nº 132, criando o Bolsa Família,
penso que nem os mais otimistas, Srªs e Srs. Senadores, seriam capazes de prever os resultados a que
chegamos em menos de uma década, resultados que
podem ser medidos, obviamente, em termos numéricos. Ao longo dos anos, afinal, tanto o valor investido
no programa como o número de famílias atendidas,
vem sendo sempre crescentes. Se, em 2003, Sr. Presidente, foram investidos no Bolsa Família R$3,2 bilhões para atender 3,6 milhões de família, em 2011,
os investimentos atingiram o total de R$17,4 bilhões,
beneficiando 13,4 milhões de famílias. Isso deve chegar
a, mais ou menos, 40 milhões de pessoas.
Neste ano de 2012, para atender a 13,7 milhões
de famílias, a previsão é de que sejam aplicados R$20,2
bilhões. Assim, pela primeira vez, os dispêndios anuais com o Programa irão ultrapassar a casa dos R$20
bilhões.
Em síntese, Srªs e Srs. Senadores, podemos
concluir que, em menos de uma década, o número de
famílias atendidas foi multiplicado por quatro, ao mesmo tempo em que os recursos repassados a essas
famílias aumentaram mais de seis vezes.
Isso evidencia que, além de expandir enormemente o número de beneficiários do programa, o Governo
Federal também atuou no sentido de aumentar o valor
pago a cada um deles individualmente.
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Sem falar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
da ampliação, do complemento que os Governos estaduais, a exemplo do Governador... Vou falar aqui de
dois Estados, mas tenho certeza de que outros Estados estão indo pelo mesmo caminho.
No Governo do Rio de Janeiro, o Governador
Sérgio Cabral, que é do nosso Partido, PMDB, já há
algum tempo lançou um programa de complementação
desse benefício do Bolsa Família. Da mesma forma e
na mesma linha, o Governador do meu Estado, Confúcio Moura, também, há um ano, lançou esse complemento do Bolsa Família para milhares e milhares
de famílias lá no Estado de Rondônia.
Mas, Sr. Presidente, se todos esses número já
são por demais expressivos para atestar a grandeza
do Bolsa Família, existem ainda outros aspectos a ser
considerados.
Há de se destacar, por exemplo, o impacto econômico do Programa. Ao contrário do que afirmavam
alguns, que a população carente, ao receber a bolsa,
iria parar de trabalhar, o que se viu é que o benefício
funciona como um estímulo ao empenho e à produtividade.
Eu mesmo presenciei, no meu Estado, algumas
pessoas entregando, devolvendo, ainda na época do
Presidente Lula, quando ele esteve lá, o cartão do Bolsa Família porque tinham conseguindo emprego para
ganhar R$800,00 ou R$900,00 e dizendo que o primeiro salário foi para fazer compra para seus filhos, para
suas filhas, melhorando o padrão de vida das famílias.
É claro, Srªs e Srs. Senadores: sabendo que os
recursos do Bolsa Família ajudarão a garantir o leite,
a roupa e o material escolar das crianças, o trabalhador brasileiro tem mais tranquilidade para dedicar-se
as suas atividades profissionais.
Não surpreende, pois, que já existam estudos
mostrando que cada real investido no programa representa um retorno de R$1,44 para a economia como
um todo.
Além disso, Sr. Presidente, temos aquilo que poderíamos chamar de ganhos imateriais, ganhos extremamente importantes, ainda que não quantificáveis.
O aumento da autoestima da população mais carente,
o sentimento – hoje experimentado pelas camadas
historicamente menos favorecidas da sociedade – de
que, finalmente, estão no centro das decisões do poder público.
Não por coincidência – e essa é uma notícia que
ganhou merecido destaque quando veio a público –,
nos últimos 10 anos, 35 milhões de brasileiros que estavam na faixa de pobreza ingressaram na classe média.
Para tal conquista, tenho certeza de que o Programa
Bolsa-Família muito contribuiu. E contribuiu, como se
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sabe, sem que fossem necessários grandes sacrifícios orçamentários, já que os investimentos federais
no programa representam apenas 0,46% – menos de
0,5% – do nosso produto interno bruto.
Resta-me, pois, Srªs e Srs. Senadores, congratular-me, uma vez mais, com as autoridades responsáveis pela implantação e operação do Programa
Bolsa-Família, a exemplo do Presidente Lula, que foi
o timoneiro desse programa. Ainda, na época, o Presidente Sarney, que começou com o Programa do
Leite, já naquela época, quando o Presidente Sarney
foi Presidente da República. Depois, o Presidente Lula
ampliou exponencialmente esse programa, e agora,
também, a Presidente Dilma. E gostaria de simbolizá-las nas figuras, como já falei, do Ex-Presidente Lula e
da Presidente Dilma, por essa autêntica revolução que
empreenderam e seguem empreendendo em nosso
País, em busca da tão sonhada justiça social.
Sr. Presidente, é o que tinha para o momento,
mais uma vez parabenizando todos os agentes desse programa, pelo grande benefício que têm levado
às famílias mais necessitadas da nossa população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Valdir Raupp, eu quero só cumprimentá-lo.
Permita-me que eu diga isto: na época do Programa
do Leite, eu, sindicalista, briguei muito. Muitos diziam
que era um programa assistencialista. Agora, vá sentir
em casa o que é não ter o leite para dar para as crianças. Então, eu sempre defendi o Programa do Leite,
que V. Exª destacou. E faço uma justa lembrança da
época do Presidente Sarney, do Programa do Leite.
Havia malandro que dizia: “Isso é assistencialismo”.
Eu dizia: “Tu vais ver a falta que é se teus filhos não
tivessem leite para tomar”.
Por isso, meus cumprimentos pelo discurso de V.
Exª, agora fortalecendo, principalmente, o Bolsa Família.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – O
primeiro Presidente brasileiro a implantar programas
sociais significativos no nosso País foi o Presidente
Sarney, que foram ampliados pelos outros Presidentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Parabéns. Do seu partido. Meus parabéns.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Em seguida, está inscrito o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
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Senadores, na sexta-feira, ocupei esta tribuna para
denunciar, mais uma vez, aqui, o esquema de terrorismo oficial – não vejo outro nome para dizer –, além
de corrupção, que se vem fazendo com a questão fundiária, a questão das terras do meu Estado.
Disse aqui que, desde 2010, eu já havia denunciado manobras suspeitas com relação à titulação das
terras que estavam em nome da União, pois éramos
um Território Federal em Roraima, que foram repassadas para o Estado, cerca de 4 milhões de hectares,
Senador Paim, para serem tituladas ou por pessoas
que já estivessem ali produzindo ou por pessoas que
pudessem ser regularmente inscritas a adquirirem as
terras de forma legal.
Denunciei que, de maneira suspeita, por 69 vezes, aeronaves do Governo do Estado foram ao Mato
Grosso, mais precisamente à Fazenda Juara, ao mesmo tempo em que, por 38 vezes, também aeronaves
do Governo foram ao Município de Moura, no Estado
do Amazonas. Roraima já foi Amazonas e a maioria
das terras que estavam lá antes de se transformar em
Território era registrada nesse Município de Moura. Então, havia, muito claramente, indícios de que havia ali
uma maracutaia no sentido de que as terras fossem
tituladas em nome de laranjas de alguns investidores
de Mato Grosso, de outros que serviriam apenas, realmente, de laranja para um grupo dominante.
Essa questão vem sendo apurada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual,
tanto é que, recentemente – está aqui a matéria, do
dia 5 deste mês, a que fiz alusão na sexta-feira –, o
Ministério Público pede o afastamento do Procurador
do Instituto de Terras de Roraima (Iteraima).
Diz a matéria:
O Ministério Público Estadual ajuizou ontem
ação civil por ato de improbidade administrativa, com pedido de afastamento cautelar contra
o Procurador-Geral do Instituto de Terras de
Roraima (Iteraima), Luiz Valdemar Albrecht.
Conforme a ação, o Procurador tem se utilizado do cargo que ocupa em benefício próprio
ou até de terceiros e em favor da empresa
Sarandi Bureau.
Na ação, os Promotores de Justiça Luiz Antônio de Souza e Isaías Montanari afirmam que
produtores das glebas Cauamé e Murupu denunciaram ameaças, derrubada de cercas, de
plantações e alterações dos limites das áreas
que ocupam, feitas pelo procurador e por pessoas que agem a mando do procurador.
“As áreas em questão são objeto de demanda
judicial movida pela empresa Sarandi, da qual
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o procurador é representante legal no Estado”,
afirmam na ação.
Por conta disso, os promotores entendem que
há aí um conflito de interesses, e que as provas levantadas comprovam o desvio de propósito do cargo público para atingir interesses
pessoais.
Então, aqui é uma questão com o Procurador
do Instituto de Terras de Roraima, mas mais sério –
também eu li na sexta-feira aqui – é que o Supremo
Tribunal Federal cancelou o registro de terras efetuado
em nome do Estado de Roraima.
O Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo
Tribunal Federal, determinou o cancelamento
de registro de glebas efetuado em nome do
Estado de Roraima, por se tratarem de terras
que integram o patrimônio da União.
A decisão foi tomada na Ação Cível Originária
(ACO 943), ajuizada pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e atinge a titularidade das terras, que somam mais
de 4 milhões de hectares. Segundo o Incra,
as glebas serão destinadas a programas de
reforma agrária.
(...)
No processo analisado pelo Ministro Joaquim
Barbosa, o Incra questionou o ato do Presidente do Instituto de Terras do Estado de Roraima, [esse famoso] (Iteraima) que requereu ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Caracaraí, no Estado, a abertura de processo administrativo de arrecadação sumária
das terras públicas.
Sr. Presidente, repito, eu venho, desde 2010, denunciando essa verdadeira corrupção, esse verdadeiro
assalto institucionalizado aos proprietários ou àqueles
que pretendem possuir terras no Estado de Roraima
de maneira legal.
O jornal Folha de Boa Vista de hoje publica outra
matéria sobre o assunto. O título é: “Conflito no Passarão. Casas de agricultores são incendiadas”.
A matéria diz:
Colonos e fazendeiros [os fazendeiros, lá em
Roraima, Senador Paim, são pequenos e médios produtores, porque não existe um fazendeiro em Roraima, tirando uns poucos, que
tenha sequer 500 cabeças de gado; na verdade, são pequenos produtores, como eram
os que ocupavam a Reserva Raposa Serra do
Sol] entram em conflito pela terra na região do
Passarão, na zona rural de Boa Vista [capital],
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a 40 quilômetros da cidade pela BR-174, sentido norte. Na madrugada da última sexta-feira,
dia 7, três casas de madeira foram incendiadas
na vicinal I. Os agricultores culpam os [proprietários de terra] da região que, segundo os
denunciantes, não aceitam a implantação de
um projeto de irrigação proposto recentemente
pelo Instituto de Terras de Roraima (Iteraima).
O agricultor Adel Mota foi uma das vítimas dos
incendiários [...].
Senador Paim, veja bem: ao contrário do que se
poderia esperar, nós, no Estado de Roraima, vimos
penando há muito tempo com a questão da titularidade das nossas terras. Primeiro, como Território Federal, só se podia titular através do Incra, assim mesmo
depois de ouvida a Funai, para saber se a Funai tinha
pretensão sobre terras que poderiam ser demarcadas
como terras indígenas ou até mesmo depois aumentadas para compor essas terras indígenas.
Passada essa fase, nós ficamos lutando para que
cerca de 4 milhões de hectares, que estavam fora das
reservas indígenas, fora das Áreas de Preservação
Ambiental, pudessem ser utilizados para o desenvolvimento do Estado.
E o que vem acontecendo de lá para cá, quando
se conseguiu que o então Presidente da República, o
presidente Lula, assinasse o decreto depois de tantas idas e vindas? Não quero entrar nos detalhes das
idas e vindas, mas, se for necessário, no momento
oportuno entrarei.
Pois bem. Agora o Estado montou, sob o comando
do governador, logicamente, através do Iteraima – Instituto de Terras de Roraima –, uma verdadeira ação de
terrorismo contra aqueles que possuem terras, fazendo,
ao mesmo tempo, com que as terras que, por alguma
razão, não estão ocupadas ou não estão devidamente já
tituladas possam ser objeto ou de venda para terceiros,
numa jogada que permite que um grupo de pessoas
amanhã se torne o grande proprietário das terras de
Roraima, com o poderio econômico na mão – já que
esse grupo hoje, mais ou menos manipula a política
do Estado de Roraima, os meios de comunicação – e
passarão a ter as terras. E o que estão fazendo com
as terras que eles não podem colocar na mão desses
latifundiários ou desses proprietários-laranja? Incentivando pessoas que estão de boa-fé – creio eu – invadindo propriedades que têm dono, que são produtivas,
que têm objetivo.
Então, num Estado como o nosso, que tem pouca
gente que possa dizer, de fato, que está necessitando
de terras, porque um dos Estados onde o Incra talvez
mais tenha feito assentamento é o meu Estado. E o Incra quer parte dessas terras para fazer assentamentos.
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No entanto, o Interaima, órgão estadual, é comandado por um esquema, conforme denunciei aqui,
sexta-feira, de cobranças até de prestações tipo aluguel
para quem queira uma terra ou de venda de terras de
fulano que está no próprio Interaima para o Governo
do Estado.
O Ministério Público já tomou a providência de
afastar o Procurador, mas, já que a situação envolve
também terras da União, é preciso que o Ministério Público Federal entre profundamente na questão, que a
Polícia Federal investigue. Eu diria até mais: é até um
extremo, mas eu não tenho receio de dizer que talvez
a coisa mais acertada neste momento seja intervenção
federal no Estado, para que possa, de fato, fazer uma
coisa transparente, limpa, honesta e que aqueles que,
de fato, forem detentores de terra tenham seu título,
aqueles que queiram legalmente adquirir terras para
produzir possam fazê-lo e aqueles que estão sem terra
possam ter assentamentos adequados, sem criarem
conflitos desnecessários ou encomendados, para fazer com que o nosso Estado, lamentavelmente, depois
de tanto esperar que as terras passem para o Estado,
transforme-se num motivo para ações ilícitas ao ponto de o Ministério Público afastar o Procurador do Interaima e o Ministério Público Federal já ter ajuizado
ação contra o Interaima. E a decisão do Supremo de
suspender, o que é ruim para nós, porque volta à estaca zero. Por outro lado, preserva o direito adquirido
de muitos que estão lá.
Eu repito, realmente é uma coisa extrema pedir
isso, porque pedir intervenção é a mesma coisa que
pedir destituição, mas esse governador já é cassado,
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já está cassado, é uma questão apenas de o Tribunal
Superior Eleitoral dar o andamento que é necessário
ao processo que está lá, que estava na mão do Ministro Versiani, que saiu, deixou de ser Ministro porque
era indicado pela OAB, e, agora, o processo continua
aí até ser redistribuído e já está com mais de um ano
nessa questão.
Espero que o meu Estado não continue sofrendo
nas mãos de pessoas irresponsáveis, de pessoas que
não têm credibilidade. E espero que o Ministério Público
do Estado continue aprofundando essas investigações,
assim como o Ministério Público Federal também, de
forma que a gente possa, de fato, repor a ordem, repor
a segurança jurídica e que nós possamos, no nosso
Estado, que já é tão sofrido e tão vilipendiado em vários outros setores, não continue sofrendo o que vem
sofrendo até aqui.
Quero pedir a V. Exª, para encerrar, que autorize
a transcrição dessas matérias que aqui me referi, ao
tempo que, encerrando, quero fazer o registro de que
se encontra presente no plenário o Dr. Luiz Fernando Santoro, que é o meu 1º Suplente, pessoa que eu
muito estimo e que nos dá a honra de assistir ao meu
pronunciamento neste momento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Seja bem-vindo, Senador.
Passamos a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Cristovam Buarque, que estava aqui até um
minuto atrás.
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Casildo Maldaner; Senador Flexa Ribeiro; Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o PIB do
Brasil sofre queda histórica. O PIB do México crescerá
quatro vezes mais do que o nosso. Agora, quanto à
corrupção é diferente. A corrupção crescendo sempre,
Sr. Presidente, e por isso é normal que indaguem os
mais revoltados, os inconformados: Quantas quadrilhas cabem num só governo? Certamente, a exemplo
do que estamos verificando nos últimos anos, um só
governo pode abrigar muitas quadrilhas.
A sucessão de escândalos e de fracassos administrativos que se verificam no País, nos últimos
anos, permite considerar que a fina flor das gestões
de Lula e Dilma Rousseff esmerou-se muito mais em
se organizar para assaltar o Estado do que para fazer
o País melhorar.
Como se não bastasse a quadrilha do mensalão,
urdida “entre quatro paredes de um gabinete presidencial” em Brasília, uma filial operou a todo vapor na capital paulista, também instalada dentro de uma repartição dedicada aos despachos do chefe do Executivo
federal. Impossível não concluir que fossem unidades
de uma mesma holding.
Na sexta-feira, a Polícia Federal concluiu o relatório final sobre a operação Porto Seguro, que flagrou
mais uma quadrilha operando nas mais altas esferas
do governo petista. Desta vez, o produto ofertado eram
pareceres e decisões oficiais vendidas sob encomenda
a empresas interessadas em negócios com o Estado.
Na chefia do bando estava um diretor de agência reguladora, a ANA, e na linha de frente de sua operação
uma fiel secretária de um presidente da República.
A tropa de ação ainda incluía ainda dois diretores
da ANAC e da Antaq deixando claro – se já não fosse
cristalino – a que de fato esses órgãos passaram a se
dedicar nos governos do PT.
No relatório da Polícia Federal, a chefe de gabinete do escritório da Presidência da República em São
Paulo, Rosemary Noronha, também foi indiciada por
formação de quadrilha, além dos crimes de corrupção
passiva, falsidade ideológica e tráfico de influência.
Era o “braço político da quadrilha”, segundo descrevem os policiais.
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A proximidade entre a quadrilha de Rosemary
e seus quadrilheiros com os mensaleiros ficou ainda
mais explícita com a revelação feita pela edição da revista Veja que está nas bancas: apenas uma semana
antes de ser indiciada, ela passara com seu marido
em uma praia em Camaçari, na Bahia, na companhia
de José Dirceu – condenado a 10 anos e 10 meses,
pelo Supremo Tribunal Federal – e a namorada dele.
Quando intimada pela Polícia Federal, duas semanas atrás, foi para José Dirceu que Rose pediu
socorro. Sem conseguir ser atendida, ela tentou, também em vão, o amparo do Ministro da Justiça e do ex-Presidente da República.
Na hora do aperto, os chefões da holding deixaram-na com o passivo a descoberto.
Até então, os poderes de Rosemary pareciam
sobrenaturais. Ela não apenas agiu para nomear os
irmãos Paulo e Rubens Vieira para operar seus balcões
de falcatruas na ANA e na Anac, como também se dedicou a abrir-lhes portas na Esplanada dos Ministérios,
marcando audiências de roldão com autoridades do
primeiro escalão do Governo ou da holding.
Com negócios tão prósperos em um Governo em
que a Presidente se acha excelente gestora, tamanha
eficiência deve ter sido motivo de orgulho e acabou
sendo recompensada: Rose foi a única funcionária não
concursada, de um total de 19, mantida em função de
chefia na Presidência após a troca de comando de
Lula para Dilma, conforme mostrou ontem o Estado
de S. Paulo.
Nada disso é capaz de fazer corar os governistas. Muito menos Lula, que, antes falante, agora quase emudeceu.
Mesmo assim, questionado em Berlim se fora
surpreendido pela operação da Polícia Federal que
enredou Rose, o ex-Presidente disse quatro palavras
que revelam muito: “Não, não fiquei surpreso”.
Será que é porque sabia de tudo que ocorria no
escritório da Presidência em São Paulo? Até que enfim
disso ele sabia. Não foi surpresa para ele, finalmente.
Sabia de tudo que sua amiga fazia.
Possivelmente, Lula e seus seguidores considerem bastante natural que a estrutura do Estado tenha
sido tomada de assalto por gente que diz agir “em
nome do povo”.
Quantas outras quadrilhas ainda terão de ser
desbaratadas até que essa holding pare de operar?
Se demorar demais, quem vai a bancarrota é o Brasil.
No Congresso Nacional, tentamos inúmeras vezes
instalar uma CPI sequer para investigar denúncias de
corrupção no governo nos últimos anos. Afinal, vários
Ministros caíram, sucumbiram, foram para casa, empurrados pelas denúncias de corrupção que encheram
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as páginas dos jornais e das revistas do País. Ora, nenhuma CPI se instalou.
Tenta-se agora mais uma, para investigar isso que
estamos chamando de holding, mais uma quadrilha
organizada no organismo da Administração Federal.
O requerimento para a CPI está à disposição dos Srs.
Senadores. É uma oportunidade que se lhes oferece
para dizer não à quadrilha, para dizer não à corrupção,
para rejeitar esse sistema de promiscuidade que se
instalou no Brasil e que vai se transformando em sistema suprapartidário, porque transplantado para alguns
Estados e Municípios brasileiros suprapartidariamente.
Sr. Presidente, a nossa assessoria preparou um
mapa. A diagramação foi feita com base nas informações divulgadas pela imprensa, nessas duas últimas
semanas, quase 300 folhas de informações. Só não
foram incluídos novos personagens que vieram ao conhecimento público neste final de semana. Mas aqui
há um mapa. Não sei se a TV Senado consegue, com
clareza, mostrar este mapa aos que nos acompanham
pela TV Senado. Esse mapa é um trabalho da nossa
assessoria, estabelecendo os vínculos que ligam uns
aos outros na quadrilha organizada para assaltar os
cofres públicos neste País.
A partir de Paulo Vieira, Rosemary, todos os outros envolvidos nessa quadrilha, que dela participaram, direta ou indiretamente, estão aqui elencados,
estão aqui desenhados, com seus vínculos, com elos
de comprometimento que não podem ser ignorados.
Aqui está, por exemplo, a Srª Rosemary de Noronha, que viajou 23 vezes ao exterior na comitiva do
Presidente da República e comandava, a partir de São
Paulo, com uma posição estratégia, já que próxima ao
Presidente da República, tinha grande poder de influir
nas nomeações. E as pessoas que integram essa quadrinha tiveram o apoio formal, explícito de Rosemary
para ocupar as funções que passaram a ocupar.
Aqui está, por exemplo, Paulo Rodrigues Vieira,
considerado pela Polícia Federal o chefe da quadrilha.
Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Há aqui neste
mapa a funcionária da faculdade da família de Paulo
Vieira. Porque nesse esquema de corrupção, diploma
falso também foi ferramenta utilizada.
Aqui o Sr. José Weber Alves, que nomeado por
Erenice Guerra, ex-advogado-geral adjunto da União;
sobre ele o Sr. Adams falou quando esteve semana
passada em audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Neste mapa, incluem-se também os empresários que foram beneficiados, as empresas que foram
beneficiadas, a New Talent, por exemplo, que recebeu
R$1.120 milhão da Cobra, braço tecnológico do Banco
do Brasil, com dispensa de licitação – apresentou um
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atestado falso. Aqui estão as relações comprometedoras em função de documentos que foram revelados
pala Polícia Federal.
Aqui também está o ex-Vice-Presidente de Crédito do Banco do Brasil, ex-Presidente da Previ e atual
Presidente da Brasilprev, Ricardo Flores, que é amigo
de Rosemary e que está incluído nesse mapa exatamente em função da sua participação nas tratativas
que promoveram os benefícios referidos.
A Agência Nacional de Transporte Aquaviário
(Antaq) com Paulo Vieira e Carlos César Floriano, influência em fiscalizações – Paulo Vieira já foi Ouvidor
da Antaq. Nessa relação, alguns Parlamentares, em
razão de diálogos que foram interceptados pela Polícia Federal, uma vez que alguns números de telefones
foram eleitos para a interceptação telefônica.
Enfim, são muitos os nomes aqui envolvidos que
possibilitaram, nesse cruzamento de informações, a
fotografia da quadrilha ou a fotografia da estratégia
adotada pela quadrilha para assaltar os cofres públicos no País.
Isso é uma vergonha inominável. Não basta o
Governo afirmar que está adotando providências. São
providências pífias, insuficientes. Não basta essa encenação de permitir que Ministros compareçam ao
Senado para falar sobre a Operação Porto Seguro. É
preciso que o Governo adote uma postura de sinceridade diante da Nação e se coloque à disposição para
uma investigação cabal, a fim de que a sociedade
possa ter as informações que busca para esclarecer
os acontecimentos.
Quem são os maiores responsáveis por isso? Já
em relação ao mensalão, há um capítulo não escrito. O
Brasil quer saber se existem outros responsáveis pelo
mensalão que não foram alvejados pelo julgamento do
Supremo Tribunal Federal, e é por essa razão que há
representação protocolada junto à Procuradoria-Geral
da República, pedindo a investigação sobre as denúncias últimas que foram entregues ao Procurador pelo
Sr. Marcos Valério.
Nesse caso, o caso mais recente, que coloca o
escritório da Presidência da República em São Paulo
como palco para a organização de uma quadrilha ou
como ponto de partida ou como a matriz da quadrilha, onde se elegeram os integrantes dela, onde se
escolheram os integrantes dela, simplesmente o escritório da Presidência da República, que envolve um
ex-Presidente e a atual Presidente. Nós já estamos
cansados de ver, no Brasil, essa transferência de responsabilidades.
No mensalão, o responsável maior é blindado, é
preservado, porque se repassa a sua responsabilidade
ao segundo maior responsável. Nesse caso, me pare-
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ce, estamos repetindo. Não se deseja a investigação.
O Governo fica em pânico quando surge a hipótese de
se ouvir a Srª Rosemary Noronha. Por que o Governo
fica em pânico? Por que os representantes do Governo
ficam em pânico? Por que eles não admitem sequer a
hipótese de assinar um requerimento para instalar uma
CPI ou mesmo de aprovar um requerimento para se
ouvir a Srª Rosemary no Senado Federal? Qual a razão
de tanto receio, de tanto medo, de tanto pavor diante
da hipótese do que essa senhora possa falar aqui, no
Senado Federal, com repercussão para todo o Brasil?
Nós estamos autorizados a imaginar que existe
ainda muita sujeira escondida debaixo desse imenso
tapete do Governo. Nós estamos nos tornando desavergonhados. Embora não queira generalizar, o plural
se aplica, porque a maioria comanda e a maioria está
se tornando desavergonhada, porque não se sujeita,
não admite a hipótese da investigação real em nenhum
dos casos de corrupção.
Eu concordo com a indignação do Senador Pedro
Simon em relação à CPI Cachoeira, o seu desejo de
que o Conselho de Ética investigasse os integrantes
dessa CPI, porque não investigaram.
Sou solidário a essa indignação do Senador Pedro Simon, mas é preciso cobrar, quando os assuntos
dizem respeito mais diretamente ao Governo, e esse
é o caso.
A CPI Cachoeira diz, sim, indiretamente, ao Governo, às falcatruas ocorridas no Governo, tendo a Delta
como a matriz poderosa desse esquema de corrupção.
Pois bem, a impunidade prevalece, porque, depois do Eixo Goiás-Tocantins, depois do Centro-Oeste,
não se desejou investigar nada, não se quis investigar
nada. Por quê? Não se permitiu que se investigasse
coisa alguma, porque, certamente, o Governo Federal
seria alcançado nas investigações e teria explicações
a dar. Obviamente, já há muitas explicações a oferecer
e não quis acrescentar mais explicações, e, sobretudo,
providências a adotar.
Não tenho nenhuma dúvida: há, aqui, um esquema de corrupção revoltante, uma quadrilha de rastaqueras, quadrilheiros, que operaram na administração
federal para buscar o seu enriquecimento de forma
ilícita, em detrimento de interesse público, mas, certamente, essa quadrilha de rastaqueras não chega aos
pés da grande quadrilha, comandada pela Delta e o Sr.
Fernando Cavendish. Fica muito longe daquela outra
quadrilha. Aquela, sim, é uma quadrilha poderosa, que
desviou milhões dos cofres públicos do País, e aquela
quadrilha está sendo protegida, está sendo blindada,
não foi investigada pela Polícia Federal, mas poderia
ser investigada pelo Congresso Nacional. E agora o
que nos resta de esperança é ver o Ministério Público
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instaurando os procedimentos, para convocar a Polícia
Federal a investigar.
Não completamos o tripé da investigação. A Polícia Federal adotou os procedimentos iniciais, investigando a corrupção, o crime organizado e a quadrilha
instalada no Centro-Oeste, mas não avançou além do
Centro-Oeste. Cabia ao Congresso Nacional avançar.
O Congresso Nacional se recusou, ficou estático, não
avançou. Foram impedidos de avançar os que desejavam avançar. Agora resta a esperança de ver o Ministério Público instaurando procedimentos. É uma
esperança que alimentamos, mas sabemos que será
uma tarefa árdua para o Ministério Público, a partir do
Procurador-Geral, Dr. Roberto Gurgel.
Trata-se de um escândalo complexo que envolve
inúmeras empresas, empresas-fantasmas. Nós não
sabemos mais o número de empresas-fantasmas que
foram instaladas para ocultar valores, desviar recursos
públicos e promover a lavagem do dinheiro sujo. Mas
são inúmeras empresas, 18, com segurança, com
certeza, 18 empresas são empresas de fachada, são
empresas-fantasmas, que não produzem objetos, equipamentos, que não prestam serviços, que não realizam
obras. São 18, mas temos mais de 40 empresas sob
suspeição. Elas não foram investigadas e, se o Ministério Público não adotar os procedimentos, não serão
investigadas; sobreviverão na impunidade.
Sr. Presidente, só nos resta a manifestação da
mais profunda indignação diante dessa insensibilidade daqueles que aceitam passivamente a corrupção
no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Pela Liderança do PSB, passamos a palavra ao
Líder do PSB, Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, o PSB do Distrito
Federal decidiu, nesse último sábado, se afastar, não
mais participar do Governo Distrito Federal. Essa decisão, Senador Pedro Simon, vem sendo discutida já
há algum tempo no âmbito do PSB. Há um desconforto muito grande em relação à condução equivocada,
no nosso ponto de vista, que vem sendo dada pelo
Governo do Distrito Federal, o que vem fazendo com
que o Governador Agnelo se distancie dos seus compromissos de campanha e se distancie dos aliados
históricos que ajudaram a elegê-lo.
Primeiro exemplo disso foi ainda no início do Governo, quando o Senador Cristovam Buarque, PDT,
deixou de fazer parte do Governo. Imaginem, depois
de uma eleição, em que todos unidos atuaram juntos,
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o Governador Agnelo nomear um Secretário de Educação no Distrito Federal sem ouvir o Senador Cristovam Buarque, com toda a experiência, com todo o
compromisso com a área de Educação.
O PSB também viveu inúmeros constrangimentos
ao longo do Governo, mas entendemos que poderíamos, internamente, construir uma mudança nos rumos
do Governo, que fizesse com que o Governo voltasse a
se comprometer com os compromissos de campanha,
o que tornaria viável a nossa permanência no âmbito
do Governo do Distrito Federal. Mas isso não ocorreu.
O que a gente percebeu, desde o primeiro momento, foi o afastamento do Governo do Distrito Federal
dos seus aliados históricos e dos seus compromissos
de campanha, buscando fazer alianças, as mais amplas
possíveis, sem nenhuma identidade com o programa
de Governo, o que levou a uma total ineficiência administrativa no âmbito do Distrito Federal.
Os problemas de saúde e de segurança se agravaram enormemente nos últimos dois anos, gerando
uma insatisfação enorme no conjunto da população e
uma insatisfação enorme em todos os partidos políticos que se comprometeram com essa eleição. E quero
registrar que essa insatisfação ela é muito grande no
PSB, no PDT, mas há setores também do PT extremamente descontentes com a condução política dada
pelo Governador Agnelo.
Para o PSB, ficou insustentável. Nós resolvemos
submeter essa questão a um amplo debate no nosso
partido. Realizamos 15 plenárias zonais nas diversas
cidades do Distrito Federal e, neste último sábado, Senador Cristovam, realizamos uma plenária regional, e
essa plenária, por ampla maioria, 241 votos contra 43,
decidiu se afastar do Governo do Distrito Federal. E eu
passo a ler a nota emitida após a realização da plenária:
O Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal – PSB-DF decidiu hoje, em sua Plenária
Regional, que não mais participará do Governo
do Distrito Federal. Assumimos assim posição
de total independência em relação à administração distrital.
A decisão foi tomada após a realização de 15
plenárias zonais do partido, nas quais o afastamento foi intensamente debatido por proposta
da comissão executiva regional.
O PSB participou, com PT, PMDB e PDT, da
chapa majoritária, denominada “Novo Caminho”, que em 2010 elegeu Agnelo Queiroz para
governar o Distrito Federal. Nosso propósito
comum era superar um período extremamente
negativo para o DF e construir o tão esperado
novo caminho, que representasse novos métodos administrativos e políticos e a execução
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competente de políticas públicas que efetivamente beneficiassem a população brasiliense.
No entanto, ao longo do mandato, o governador foi paulatinamente se afastando dos
compromissos de campanha e dos aliados
históricos, estabelecendo acordos condenáveis com forças que representam o velho estilo de fazer política e de administrar o DF. O
novo caminho vem mostrando a retomada de
velhos caminhos, que a população brasiliense rejeitou categoricamente nas eleições de
2010. Em busca de uma ampla e heterogênea
maioria na Câmara Legislativa, o governador
aliou-se indiscriminadamente a partidos e a
políticos que, ao longo dos últimos 25 anos,
têm mostrado só ter compromisso com o patrimonialismo e com práticas atrasadas que
levam à ineficiência administrativa do Estado
e a ações condenáveis na gestão pública.
O PSB tinha a expectativa de que participaria
efetivamente das decisões de governo, mas
viu seus quadros serem marginalizados do
poder, assim como ocorreu com o PDT em
favor dos que consideramos adversários políticos de nosso programa. O que se percebe no
governo e a concentração do poder nas mãos
de poucas pessoas, a falta de diálogo com os
movimentos sociais e com a sociedade civil,
a ausência de transparência e a incapacidade administrativa para solucionar problemas
graves, especialmente nas áreas de saúde,
segurança, educação, transporte, meio ambiente e ciência e tecnologia.
O PSB-DF reconhece o esforço e o desempenho de seus quadros à frente das Secretarias
de Turismo e de Agricultura e da Administração
do Lago Norte, mas entende que não há mais
condições políticas para permanecer no governo. Todas as nossas tentativas de reverter o
quadro negativo de ineficiência e má gestão,
assim como de aplicar políticas coerentes com
nossos objetivos programáticos, foram frustradas. O PSB deixa o GDF não por causa de um
ato isolado, mas pelo conjunto da obra. Não
vemos, neste governo, os valores, os métodos e as políticas que defendemos para o DF.
O PSB se propõe, junto com a população e
com os partidos de esquerda, a discutir amplamente e formular alternativas que resgatem nossas propostas comuns para o Distrito
Federal e assegurem melhores condições de
vida à população do DF.
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Essa é a nota, Senador Cristovam, que reflete
a posição do PSB, reconhecendo e contando
que falta ao Governo transparência, falta ao
Governo do Distrito Federal diálogo com os
movimentos sociais. É um Governo autoritário,
e todas essas questões têm levado à ineficiência administrativa, que tem causado imensos transtornos à vida do cidadão comum do
Distrito Federal, especialmente nas áreas de
saúde e de segurança.
Ouço, com muita atenção, o Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rodrigo, quero começar parabenizando o
PSB pela decisão tomada sábado e também pelo processo seguido pelo PSB, de uma calma democrática,
de discussões nas bases, até ouvir toda a militância,
e também pela expressividade com que a decisão foi
tomada. Se fosse uma decisão em que houvesse um
número parecido de votos a favor e contra, o PSB não
estaria tão forte e consolidado como ficou, ao sair do
Governo Agnelo, do ponto de vista político. Mas, de
qualquer maneira, já está na base da decisão a consolidação de uma postura de ideias que temos. O que
realmente nos fez ir afastando, partido por partido –
hoje, praticamente, só há um, que podemos dizer que
é do bloco de esquerda, que é o PCdoB, e, sinceramente, não sei se vai ficar muito tempo –, foi, sobretudo, o descompromisso com as ideias e com os ideais
que propusemos, que oferecemos, em 2010, ao eleitor.
O problema, pensam, é de haver gente lá. Não, não
é de haver gente lá, é de haver as ideias da gente lá.
Se fossem pessoas de qualquer partido, mas fazendo aquilo com que nos comprometemos, como levar
o horário integral às escolas do Distrito Federal, como
erradicar o analfabetismo no Distrito Federal, trazer o
Programa Saúde em Casa, que atende a população
lá na ponta, que é onde eles estão, se fossem coisas
desse tipo, não me importaria com quem estivesse lá,
era o meu governo. Este não é o meu governo, porque
é um governo que tem uma única coisa para mostrar:
a construção de um estádio de futebol, que começou
no governo anterior, com o Governador Arruda. Estão
levando adiante, sim. Não há outra coisa para mostrar.
Não há na saúde, não há na educação. Na cultura, fez-se uma feira bienal de livros muito boa, mas com isso
se sacrificou a tradicional feira que Brasília já tem há
27 anos. Não há nada claro no Governo Agnelo para
mostrar, dizendo: “Essa é a nossa cara”. Eu digo com
tristeza porque investi muito de trabalho na eleição do
Governador. Eu já eleito, como o senhor também, no
primeiro turno. Fomos para a rua pedir voto para ele.
Não houve férias, não houve descanso, não houve
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viagem, não houve cumprimento de outras atividades.
Nós ficamos ali, dia após dia, todo o período entre o
primeiro e o segundo turno. Eu fiz questão de ser de
quem fechou a porta do carro do Governador Agnelo
depois do último de todos os atos,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
...debaixo de chuva, na Praça do Bicalho, na cidade
de Taguatinga. Então, ninguém pode dizer que nós
não nos dedicamos. E fico triste porque todo esse esforço foi praticamente em vão. Eu coloco praticamente
porque uma alternativa certamente seria pior, porque
seria o Governo Agnelo com os mesmos nomes de
antes. Pelo menos mudou os nomes. Então, eu não
me arrependo nesse sentido. Mas ao mesmo tempo
em que a gente toma a decisão de se afastar de um
governo que não tem a cara da esquerda e nem tem
a cara do Partido dos Trabalhadores... E eles procuram a gente, os militantes, Senador Paim, para dizer,
o tempo todo, que não é o Partido dos Trabalhadores
que está ao lado do Agnelo, são os quatro dirigentes
do Partido dos Trabalhadores, dirigentes com cargos
no Governo do Distrito Federal. A base, a militância lá
em baixo, aqueles que sempre lutaram por um novo
caminho, esses não estão mais apoiando o Governo.
Mas fica aqui o desafio. Nós temos que dar uma resposta ao povo do Distrito Federal. Faltam menos de
dois anos para as próximas eleições. O povo pode
entender que nós erramos uma vez, não vai entender
que, cada um de nós, individualmente, erramos duas
vezes. Nós não mereceremos desculpas, perdão, se
errarmos duas vezes. Nós não podemos adiar muito,
portanto, a construção de um projeto alternativo ao
atual Governo, que nada tenha de retrocesso aos governos anteriores, nada tenha de volta atrás, mas sim
de uma ida à frente. Um governo que radicalize nos
compromissos sociais, que tenha cara de um partido
progressista, de um governo de esquerda, de um governo transformador. Brasília está esperando por isso.
Isso é possível e depende muito de nós, depende do
senhor, depende de mim, depende do Deputado Reguffe e de outras lideranças que nós temos na cidade
e que não estão comprometidas com esse Governo
e nem estão comprometidas com os governos de antes, mas sim com um governo novo, diferente, como
alias já tivemos. E o senhor foi secretário dele e eu fui
governador. Entre 1995 e 1998, tivemos um governo
com cara diferente, tivemos um governo que tinha a
cara da novidade, que tinha a cara das soluções para
os problemas sociais. E inclusive, o senhor não falou,
mas eu lembro que este Governo é cheio escândalos
também. Além de toda a ineficiência, além das prioridades erradas, não conseguiram tirar Brasília das
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páginas policiais. Eu não digo a Brasília nacional, eu
digo a Brasília local. Por isso, é um bom discurso para
terminar um ciclo, é um bom discurso para começar
um novo ciclo, o da busca de alternativa para 2014.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, só para informar
ao Plenário que está nos visitando o Colégio Antares,
de Goiatuba, Goiás.
Quem está na tribuna é o Senador Rodrigo Rollemberg, grande Senador de Brasília, e vocês ouviram
agora, também, o ex-Governador e Senador Cristovam
Buarque.
Sejam bem-vindos. (Palmas.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Também
cumprimento os estudantes, que muito nos honram
com a sua presença, e acolho, Senador Cristovam, o
seu pronunciamento, as suas sugestões, registrando o
papel importante que V. Exª tem como liderança maior
no Distrito Federal, no sentido de fazer com que esses
partidos que hoje estão fora do Governo e que são
do campo democrático e popular – PSB, PDT, PSOL,
PPS, o próprio PCdoB – possam conversar, refletir
sobre Brasília e construir, efetivamente, um programa
alternativo para esta cidade. Um programa estratégico
que falta hoje ao Governo do Distrito Federal, que não
entende a importância de Brasília como polo indutor
do desenvolvimento regional.
Quero registrar que, até o final deste segundo
ano de governo, não há um investimento sequer do
Governo do Distrito Federal na região metropolitana
do Distrito Federal, no chamado Entorno do Distrito
Federal, porque não há uma compreensão de que o
Distrito Federal não pode se limitar ao seu quadrilátero.
O papel, a importância estratégica do Distrito Federal
é promover o desenvolvimento regional.
Brasília está perdendo a oportunidade de se
transformar em um grande polo de alta tecnologia,
porque temos aqui todas as condições para isso. Mas
o que a gente tem percebido é a utilização da Fundação de Apoio à Pesquisa para outros fins, perdendo a
grande oportunidade de financiar o desenvolvimento
científico e tecnológico.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – É importante registrar, Senador Cristovam, que,
até este momento, existem R$108 milhões na Fundação de Apoio à Pesquisa, sem utilização, que poderiam
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estar sendo utilizados, por exemplo, para garantir a infraestrutura tecnológica para a implantação de Internet
banda larga em todo o Distrito Federal.
Até este momento deste ano orçamentário, o
Governo do Distrito Federal não empenhou nenhum
real para a construção de creches, quando temos
uma demanda enorme por creches, mostrando uma
ineficiência e um descompromisso com a área social.
Efetivamente, o que V. Exª diz é verdade. Hoje, o
Governo do Distrito Federal é um governo de uma obra
só, é um governo apenas de construção de um estádio,
perdendo as oportunidades de fazer com que Brasília
seja um grande centro irradiador do desenvolvimento.
Por isso nós, do PSB, aceitamos o desafio proposto por V. Exª de, juntos com os demais partidos,
fazermos um processo permanente de reflexão sobre
a nossa cidade, sobre os rumos da nossa cidade, para
que possamos construir alternativas para que Brasília
volte a ser aquilo que foi sonhada por Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro,
Athos Bulcão, por tantos, pelos milhares de candangos
que construíram esta cidade, que não estavam apenas
construindo uma nova cidade, estavam construindo um
novo Brasil. E o papel estratégico de Brasília é contribuir
para a construção de um novo Brasil, dando exemplo
de técnicas de gestão, de boa gestão, de transparência, de participação popular, de diálogo permanente
com os movimentos sociais.
O que a gente tem percebido, por parte do Governador Agnelo, é o total descumprimento desses compromissos assumidos durante da campanha. Não foi
o PSB, não foi o PDT, não foi o PPS que se afastou do
Governo. Foi o Governador Agnelo que se afastou dos
compromissos assumidos com a população do Distrito
Federal e endossados por todos esses partidos que
construíram a coligação Novo Caminho.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esta é a nota, este é o registro que deixo, nos Anais
do Senado, da posição tomada pelo Partido Socialista
Brasileiro no Distrito Federal.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termo do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Rodrigo Rollemberg, que
leu uma nota do PSB se retirando do Governo do DF.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Antes de passar a Presidência ao Senador Simon,
vou ler o seguinte ofício:
O Senado Federal recebeu os Ofícios n°s 2.146,
2.147 e 2.189, de 2012, do Presidente da Câmara dos
Deputados, submetendo à apreciação desta Casa,
respectivamente, os seguintes Projetos de Lei de
Conversão:
– n° 27, de 2012, que permite a depreciação
acelerada dos veículos automóveis para transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona,
previstos na Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – TIPI; e altera
as Leis n°s 7.064, de 6 de dezembro de 1982;
8.352, de 28 de dezembro de 1991; 7.998, de
11 de Janeiro de 1990; 11.775, de 17 de setembro de 2008; 9.430, de 27 de dezembro de
1996; 10.522, de 19 de julho de 2002; 10.893,
de 13 de julho de 2004; 12.249, de 11 de ju-
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nho de 2010; e 12.546, de 14 de dezembro
de 2011 (proveniente da Medida Provisória
n° 578, de 2012); e
– n° 26, de 2012, que dispõe sobre medidas
tributárias referentes à realização, no Brasil,
dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos
Paralímpicos de 2016 (proveniente da Medida
Provisória n° 584, de 2012); e
– n° 29, de 2012, que dispõe sobre a extinção
das concessões de serviço público de energia
elétrica e a prestação temporária do serviço e
sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica; altera as Leis n°s
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 11.508, de
20 de julho de 2007; 11.484, de 31 de maio
de 2007; 9.028, de 12 de abril de 1995; 9.492,
de 10 de setembro de 1997; 10.931, de 2 de
agosto de 2004; 12.024, de 27 de agosto de
2009; e 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória n° 577, de 2012).
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos Projetos de Lei de Conversão
n°s 27, 26 e 29, de 2012, que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação das matérias encontra-se esgotado, e os de suas vigências foram prorrogados pelos
Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
e esgotar-se-ão em 7 de fevereiro, 19 de março e 6 de
fevereiro de 2013, respectivamente.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, terça-feira, dia 11.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convido o Senador Cristovam a assumir a tribuna
do Senado para fazer o seu pronunciamento e convido
o Senador Simon a assumir a Presidência da Casa.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Com a palavra o Senador Cristovam. (Fora do
microfone.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algo
que incomoda o Brasil sem que o Brasil perceba. Nós
estamos muito incomodados, obviamente, por todas
as notícias de corrupção, de tráfico de influência e de
desvios de recursos. Isso nos toca. Mas o Brasil precisa despertar para outros fatos que são igualmente
graves, embora não sejam tão imorais.
O Brasil está num processo inflacionário e quer
esconder essa inflação manipulando a realidade. Em
geral, há duas maneiras de esconder a inflação. Uma, é
manipulando os dados – diz-se que é o que acontece,
hoje, na Argentina. Não tenho suficiente conhecimento
do que acontece lá para dizer que o governo da Presidenta Kirchner manipula os dados, mas fala-se isso.
Mas a outra que acontece no Brasil, Senador Pedro
Taques, essa está sendo feita. Não é a manipulação
dos dados – isso, creio que não há ainda –, mas é a
manipulação dos órgãos da economia.
Por exemplo, Senador Cícero, quando o Governo
força uma baixa no combustível – porque, quando o
combustível sofre, quase todos os preços sofrem também –, quando baixa a tarifa, o preço do combustível,
vai gerar um problema à Petrobras. Daí a Petrobras
busca recurso no BNDES e, no fim, a conta vem para
o Tesouro e, do Tesouro, para todos nós contribuintes,
ou empréstimos do Governo, chamados empréstimos
soberanos, para cobrir essa brecha, que termina trazendo a inflação de volta.
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Quando o Governo reprime os preços das tarifas
elétricas – e todos nós comemoramos no dia a dia da
casa da gente –, quebra a capacidade de investimento
dessas empresas.
E, ao quebrar a capacidade de investimento dessas empresas, elas vão gerar dificuldades no futuro,
que caem em cima de nós. Aí as empresas têm de
correr em busca de financiamento para fazer os investimentos que poderiam fazer com recursos próprios,
financiados por todos nós, que, de certa maneira, somos sócios dela. E ao ir buscar recurso no BNDES,
vamos pagar a conta, seja porque aí a tarifa tem que
subir muito mais para pagar os juros, seja porque os
juros são subsidiados. O dinheiro do banco veio do Tesouro e o Tesouro tem que pedir empréstimo, e esse
empréstimo nós vamos pagá-lo depois, seja aquela
forma de pagar que a gente não pensa que está pagando, que é a inflação aumentando o preço do que a
gente compra, que é uma maneira de roubar a gente.
Inflação é uma forma de assalto, assalto à carteira da
gente. Uma economia inflacionada é como se todos os
milhões de habitantes estivessem vivendo rodeados
de batedores de carteira, que têm uma capacidade
mágica de tirar o dinheiro sem tocar na carteira, porque na hora em que a gente vai pagar o preço subiu e
a gente compra menos. Rouba-se dinheiro ao roubar
a mercadoria, dando-nos menos do que poderíamos
comprar com o nosso dinheiro.
Estamos diante de um governo que está usando
no lugar de políticas econômicas os velhos e tradicionais pacotes, e os pacotes não funcionam porque eles
resolvem aqui um problema e criam outro ali. E aí vai
exigir outro pacote.
Quando a gente analisa as estatísticas dos pacotes nos últimos dois anos do governo, a gente vê
que o primeiro levou 6 meses para ser feito, o outro
levou 4, o outro, 2; daqui a pouco serão semanas e
depois terá de ser um por dia para corrigir o que o pacote anterior criou.
Estamos entrando num processo que, além de
manipular, querendo reprimir artificialmente os preços
das tarifas e criando todo o problema que isso faz,
saindo de uma tendência do governo – final do governo Itamar, governo Fernando Henrique e governo
Lula – de política de médio e de longo prazo e caindo
no imediatismo dos pacotes.
Eu diria que hoje a política econômica, ou a soma
dos pacotes do Governo Dilma, está muito mais parecido com o que foi feito no chamado cruzado do que
aquilo que foi feito no chamado real. E nós sabemos
o pouco tempo que durou o Plano Cruzado, inclusive
com a tentativa de controlar os preços, que gerou no
País uma euforia imensa, que não durou muitos me-
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ses, porque não existe como segurar os preços por
muito tempo. É algo artificial. É contra a própria natureza da economia.
Pois bem. Esse tipo de manipulação exige que
esta Casa tome uma medida. Nós estamos votando o
Orçamento. O Orçamento repercute nisso. Quanto estamos colocando no Orçamento para cobrir o desastre
que virá da falta de investimento da Eletrobrás ou da
falta de investimento da Petrobras? Quais as consequências de esse dinheiro ser usado depois, no momento
certo? Nós temos que tomar posição quanto a isso.
Mas eu quero falar de outra manipulação que
está tomando conta da opinião pública, Senador Pedro Taques e Senador Cícero. Mandaram para cá uma
medida provisória, com os aplausos de todos, dizendo que 100% dos royalties do petróleo serão usados
para a educação. É falso! É 100% da parte que cabe
à União, Senador Cícero. No fim, não são 100%, mas
20%. Estão fazendo a mágica de 20 ser igual a 100,
mas 20 é diferente de 100.
Nós precisamos retomar a ideia central, divulgada
pelo próprio Ministro Mercadante, que já apoiou essa
proposta aqui, quando foi lançada, duas vezes em
2008 e uma vez em 2011, para que 100% dos recursos dos royalties possam ir para a educação e serem
distribuídos de uma maneira tão transparente como
não pode haver outra. Distribui-se para cada Município
e para cada Estado proporcionalmente ao número de
crianças que estiverem na escola, porque a finalidade
é investir na escola dessas crianças.
É uma manipulação dizer que a Medida Provisória nº 592 prevê o investimento de 100% dos royalties
do petróleo. Estão nos manipulando. Não chegam a
20% os royalties que serão investidos em educação
se aprovarmos a Medida Provisória nº 592 da maneira como ela veio.
É preciso que esta Casa aqui cuide para que
essa ilusão não seja passada, que esta Casa, Senador
Cícero, desperte e façamos as emendas necessárias
para que o que a Presidenta e o Ministro Mercadante
disseram vire realidade, porque eu não imagino que eles
disseram de um jeito sabendo que estavam dizendo o
errado. Eu imagino que alguém ou algum erro, algum
equívoco, forçou essa discordância tão profunda entre
dizer que seria 100% e, na realidade, propor menos
de 20%. Nós temos que corrigir isso.
O caminho que o Senador Aloysio Nunes e eu
estamos propondo é aprovar uma emenda à Medida
Provisória, uma emenda que retome a ideia inicial,
quando surgiu aqui, em 2008, pela primeira vez, a ideia
de que os royalties têm que ser usados em educação,
porque não podemos fazer com o petróleo o que fizemos com o ouro, inclusive do Mato Grosso, da Bahia e
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de Minas Gerais, que foi embora, e nada ficou, a não
ser alguns altares dourados e a industrialização da Inglaterra, porque nós pegávamos o ouro e gastávamos
– Portugal, que era o Brasil –, gastávamos comprando
o que a Inglaterra produzia, em vez de desenvolver
aqui e em Portugal um centro tecnológico capaz de
fazer lá a industrialização daquele país.
Éramos colônia, não sabíamos que o ouro acabava e não sabíamos que havia uma revolução industrial na Inglaterra. Hoje nós sabemos que existe uma
revolução científica e tecnológica do mundo. Hoje nós
sabemos que o petróleo é esgotável. Hoje nós sabemos
até que, dentro em breve, vai-se começar a proibir o
uso do petróleo por causa dos efeitos na natureza –
e, aqui, o Senador Cícero é um dos baluartes da luta
pelo equilíbrio ecológico –, nós sabemos tudo isso e
não podemos deixar que aconteça com o petróleo o
que aconteceu com o ouro e a prata.
Eu passo a palavra ao Senador Cícero, que pediu um aparte.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Serei
bastante breve, Senador, parabenizando-o por chamar
a atenção do País sobre a forma com que esses recursos dos royalties serão aplicados à educação, que
começa ensinando mal, porque 20% não é 100%. E,
mais do que isso, nós estamos, também, aprofundando
um estudo para apresentar uma emenda para que seja
recurso a mais, porque se não nós vamos colocar os
recursos dos royalties para substituir os gastos de 25%
que, hoje, são obrigação. Então, na verdade, nós só
estaríamos trocando a rubrica de qual era a fonte dos
recursos. Por isso, nós participaremos, também, desse debate, defendendo que esse dinheiro dos royalties
seja aplicado de forma matemática, 100%, e não em
substituição a outros recursos que já são de obrigação
da União, dos Estados e dos Municípios.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu agradeço o Senador Cícero, porque ele traz
mais uma dimensão de preocupação. A própria revista
The Economist desta semana lembra que a Presidente
Dilma despertou para o uso dos royalties na educação
depois que foi aprovada, na Câmara, a ideia de 10%
do PIB para a educação. Depois que foi aprovada, é
que eles foram atrás de buscar dinheiro e tentaram
encontrar nisso. Primeiro, não vai ser suficiente para
chegar aos 10%. Os royalties não chegarão aos 10%,
a não ser muito tempo depois. Segundo, não dá para
esperar pelos royalties do pré-sal. A educação tem de
começar a sua revolução agora. Não podemos sacrificar uma geração inteira de crianças enquanto a outra espera o pré-sal. Isso é um crime contra o futuro
do País. Nós precisamos desmistificar – eu ia usar o
verbo desmascarar, mas retiro, pois seria muito forte
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e, então, uso desmistificar –, como disse o Senador
Cícero, que estão ensinando errado como querem
usar o dinheiro para a educação. Estão usando errado,
porque os 100 não chegam a 20, e estão usando errado também, porque estão oferecendo uma proposta
que vai ser realizada daqui a anos como se fosse uma
coisa imediata.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Cristovam, quero parabenizá-lo pela fala e me associar
a esta emenda. O mundo hoje caminha para se desenvolver tendo em conta três palavras: conhecimento,
tecnologia e inovação. Nós não podemos desperdiçar
esses valores a não ser que seja na educação. Senão,
vamos cair na mesma esparrela que ocorreu com a
Venezuela e com a Arábia Saudita. Esse é o primeiro
ponto. O segundo ponto: digamos que, efetivamente,
esta emenda que V. Exª está a capitanear seja aprovada; nós temos de nos preocupar, depois, num segundo momento, com a qualidade desses gastos –a
qualidade dos gastos é mais importante que o que
será gasto –, sob pena de investirmos muito no ensino
superior e deixarmos de lado o ensino fundamental.
Aquele projeto de V. Exª que fala da federalização do
ensino fundamental é um grande projeto. Quem sabe
com esses valores aqui, nós, efetivamente, gastaríamos
esses valores no que interessa: no ensino fundamental federal. Portanto, eu quero apoiar a emenda capitaneada por V. Exª. Também temos de aqui debater a
qualidade desses gastos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador, o senhor traz mais uma mistificação que
pode estar em vias de ocorrer: é a ideia de que esse
dinheiro vai para as coisas concretas da educação. O
que está escrito lá é: esse dinheiro irá para o desenvolvimento da educação. É amplo demais o conceito.
Para o desenvolvimento da educação, amanhã, pode-se
justificar colocar dinheiro na construção de uma estrada ou no asfalto de uma estrada que fica na frente de
uma escola; colocar energia elétrica onde há escola.
Aí é usar dinheiro que era para a educação com a realização da infraestrutura, absolutamente necessária
para a educação, mas não só para a educação.
Então, nós estamos vivendo um momento, Senador Pedro Simon, de mistificações. Esta Casa não
pode deixar que as mistificações passem. Nós temos
que desmascará-las – agora eu uso o verbo desmascarar. Temos que fazer com que o povo saiba a realidade
e colocar novas alternativas no lugar. É isso que nós
estamos tentando com a emenda que estamos oferecendo, esperando que esta Casa a aceite.
Quero falar sobre mais uma mistificação, Senadores presentes, que talvez não seja o que eu estou
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pensando. É uma especulação. Eu estou muito impressionado como, de repente, fala-se em derrubar
veto de Presidente, que aqui nunca se derrubou. Eu,
pelo menos, estou aqui há 9 anos e não me lembro de
derrubar veto de Presidente. Existem vetos do Presidente Collor que não foram derrubados. De repente,
está se falando.
Eu temo, Senador Pedro Taques, que esteja havendo aí um grande acordo. A Presidenta veta e agrada ao Governo do Rio. O Congresso derruba o veto
e agrada aos outros Estados. Eu estou temendo que
tenha havido um acordo desta Casa com a Presidenta
Dilma, com o Partido dos Trabalhadores e a Base de
Apoio, para que todo mundo pareça bem.
Diz-se gastar 100% para a educação, e não são
10%. Veta-se para beneficiar os Estados chamados
produtores. Derruba-se o veto para beneficiar todos os
outros Estados. E o Governo Federal diz: “Eu cumpri a
minha parte no veto”. E nós aqui cumprimos a nossa
parte nos outros Estados, sacrificando o Rio de Janeiro.
Essa é outra mistificação que pode estar acontecendo.
Essa eu não digo que está, mas que faz sentido faz.
A gente não pode deixar que isso tudo aconteça.
É preciso que cada um assuma a sua responsabilidade
na hora de colocar assinatura naquilo que seja vetar
ou que seja derrubar o veto.
É isso o que eu tinha para dizer, Senador Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB–
RS) – A Presidência designa:
– o Deputado Mendonça Filho, como membro
titular, em substituição ao Deputado Antonio
Carlos Magalhães Neto, e o Deputado Rodrigo Maia, como membro suplente, em substituição ao Deputado Pauderney Avelino, para
integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 592, de
2012, conforme o Ofício n° 211, de 2012, da
Liderança do DEM na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Paulo Foletto, como membro
titular, em substituição ao Deputado Ribamar
Alves, e o Deputado Antonio Balhmann, como
membro suplente, em substituição ao Deputado
Glauber Braga, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória n° 592, de 2012, conforme o Ofício nº 206, de 2012, da Liderança do PSB na
Câmara dos Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados à Comissão Mista para serem juntados aos processados da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
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Ofício nº 211-L-Democratas/12
Brasília, 6 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 592/12, que
“Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº
12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar
novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e
para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo
Social”, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULAR
SUPLENTE
Dep. Mendonça Filho
Dep. Rodrigo Maia
Respeitosamente, – Deputado Pauderney Avelino, Líder do Democratas em exercício.
Of.B/206/12
Brasília, 5 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Paulo Foletto (PSB-ES), como titular, e, Antonio Balhmann (PSB-CE), como suplente, da Medida
Provisória nº 592, de 2012, que “Modifica as Leis nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para determinar novas regras de
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distribuição entre os entes da Federação dos royalties
e da participação especial decorrentes da exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a
destinação dos recursos do Fundo Social,” em substituição ao já indicados.
Respeitosamente, – Deputado Ribamar Alves
Líder do PSB e Líder em Exercício.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB–
RS) – O Senado Federal recebeu as seguintes Mensagens da Senhora Presidente da República:
– N° 114, de 2012 (nº 544/2012, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT);
– N° 115, de 2012 (nº 545/2012, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação da Srª NATÁLIA MARCASSA DE SOUZA
para exercer o cargo de Diretora da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);
– N° 116, de 2012 (nº 546/2012, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicacão do Sr. DANIEL SIGELMANN para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB–
RS) – As matérias vão à Comissão de Serviços de
Infraestrutura.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB–
RS) – Senador Cícero, quem falaria agora seria eu, e
V. Exª ocuparia a Presidência. Pergunto se V. Exª quer
falar agora.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Eu falo agora e, em seguida, V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB–
RS) – Então, V. Exª está com a palavra.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Serei breve, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Pois não.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Em seguida, terei a honra de assumir a Presidência
para que V. Exª possa falar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproxima-se, rapidamente, o prazo final para que o Congresso
Nacional defina as novas regras para a distribuição
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
Atravessamos, nesta Casa, um momento de tentativa de consenso, com frequentes negociações, nas
quais, naturalmente, os Senadores e as Senadoras
buscam resguardar os interesses dos Estados que
aqui representam. Esta, aliás, é exatamente uma das
funções do Senado Federal: preservar o equilíbrio entre as unidades da Federação, garantindo que cada
uma delas seja representada de forma equitativa em
relação às demais.
Temos ouvido críticas a respeito da demora na
definição dessas regras, já que quase dois anos se
passaram desde que o Supremo Tribunal Federal determinou que o último dia de 2012 seria o prazo final
para o estabelecimento do novo sistema de repasses
do FPE. Essas críticas são absolutamente infundadas,
Srªs e Srs. Senadores, pois estamos atentos à questão do Fundo da Participação dos Estados há muito
tempo. Prova disso são os diversos pronunciamentos a
respeito do tema, tanto aqui quanto na Câmara, feitos
desde o início de 2010; prova disso são os projetos, com
propostas de novas regras, que tramitaram ativamente
no Congresso Nacional nesse mesmo período; prova
disso são os dois Textos para Discussão que o Núcleo
de Estudos e Pesquisas do Senado Federal publicou
sobre o assunto; e prova maior disso, finalmente, são
os trabalhos recém-concluídos da comissão especial
que elaborou a proposta de um novo pacto federativo,
instituída por S. Exª o Senador José Sarney, Presidente desta Casa, proposta que abarca, evidentemente, a
questão do Fundo de Participação dos Estados.
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Em outras palavras, o Congresso Nacional está,
sim, empenhado na busca de um consenso para as
novas regras de rateio do FPE. Se ainda não encontramos esse consenso, é porque, em primeiro lugar,
o tema é extremamente delicado por si só; e, em segundo lugar, ele afeta um dos próprios fundamentos
da nossa República: o equilíbrio federativo.
E nosso empenho se deve a um fato muito simples: se não definirmos essas regras no prazo hábil,
não haverá distribuição do Fundo de Participação dos
Estados em 2013, pelo simples fato de que não haverá
critérios legalmente estabelecidos para essa distribuição. Os critérios atuais, segundo decisão do STF, só
valem para 2012. É fácil perceber que um verdadeiro
caos está-se aproximando, para tomar emprestada a
expressão empregada pelo Presidente José Sarney, se
instalará no País. Há Estados que dependem em larga escala dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados. A minha Paraíba é um exemplo claro disso.
A Paraíba e o Amapá do Presidente José Sarney
são Estados em que o Fundo de Participação dos Estados representa praticamente metade da receita total.
Nós simplesmente não podemos sobreviver sem os
recursos garantidos pelo Fundo. Se o Fundo dos Estados é importante para a economia estadual, também e
mais ainda, o Fundo de Participação dos Municípios é
importantíssimo, porque representa em alguns casos,
em particular na Região Nordeste e mais ainda na Paraíba, quase 100% da receita desse ente federativo.
Felizmente, acredito que estamos chegando a
um acordo. O relatório que o nobre Senador Walter
Pinheiro apresentou na semana passada aponta para
uma solução que parece acomodar as posições conflitantes de cada Estado.
Parece-me bastante razoável partir, inicialmente, da garantia de que os Estados e o Distrito Federal
preservarão um piso ancorado nos repasses de 2012.
Isso é absolutamente fundamental, pois não causa impacto nas contas e nas previsões de investimento dos
Estados que mais dependem do Fundo.
Ademais, precisamos também garantir que o preceito constitucional de redução das desigualdades regionais seja respeitado. Pelas regras atuais, os Estados
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebem
85% dos repasses do Fundo de Participação dos Estados. A proposta do Senador Walter Pinheiro vai ao
encontro dessas preocupações, pois os incrementos
na arrecadação seriam distribuídos numa proporção
semelhante, sempre que a arrecadação do IR e do
IPI, fontes do FPE, superarem os índices de inflação.
Em outras palavras, repassado o piso devido a cada
Estado, o excedente seria distribuído numa proporção semelhante à praticada atualmente, no que diz
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respeito à distribuição entre as regiões mais ricas e
mais pobres do País: mais precisamente, 85,8% para
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 14,2%
para as Regiões Sul e Sudeste.
Já em relação à parcela a ser recebida por cada
Estado, haveria diferenças, determinadas pelos critérios escolhidos para calcular a distribuição do Fundo de
Participação dos Estados. Os critérios propostos são
dois: população e renda domiciliar per capita. São dados de uso corrente, calculados de forma centralizada
pelo IBGE, e que refletem, de forma concisa, a realidade socioeconômica de cada unidade da Federação.
Com base nesses novos critérios – que serão
aplicados, repita-se, apenas à parcela excedente do
Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal,
garantido o piso de cada Estado correspondente à
arrecadação de 2012 –, teremos algumas mudanças
na proporção relativa de cada Estado em relação ao
montante do Fundo.
A Paraíba, por exemplo, é um Estado que, com
base nos dados de 2011 referentes à população e à
renda domiciliar per capita, receberia uma proporção
maior do que a que recebe hoje. Mas precisamos analisar essa “vantagem” – entre aspas – com a devida
cautela.
Em primeiro lugar, a materialização dessa suposta
vantagem está atrelada ao aumento da arrecadação
do IR e do IPI em índices acima da inflação. Se a arrecadação aumentar em níveis iguais ou inferiores à
inflação, a distribuição do FPE permanece exatamente
na proporção atual.
Em segundo lugar, precisamos considerar que a
população e a renda domiciliar per capita são dados
variáveis: é perfeitamente aceitável que um Estado
receba uma proporção maior ou menor do FPE em
um contexto no qual aquele Estado melhore ou piore
seus índices socioeconômicos.
Em terceiro lugar, é impossível mudar as regras
do FPE sem alterar a proporção do montante devida a
cada Estado. Haverá Estados que receberão uma proporção maior e outros que receberão uma proporção
menor do que as recebidas atualmente.
O importante é que os critérios escolhidos para
calcular essa proporção sejam socialmente justos e
economicamente razoáveis. E isso, acredito eu, está
garantido na emenda substitutiva do Senador Walter
Pinheiro, com uma vantagem: não podemos falar em
“perdas” efetivas, pois nenhum ente da Federação
passará a receber menos de um ano a outro. O piso,
com base no rateio atual, está garantido, e será corrigido anualmente. O que acontecerá, em alguns casos,
será uma diminuição gradual da participação relativa
no rateio, segundo critérios perfeitamente aceitáveis.
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Em suma, no que se refere à transição entre o
modelo atual e um novo modelo, a ser definido para
2015, acredito que a proposta em análise oferece uma
opção bastante interessante, pois preserva a arrecadação atual e introduz, de forma paulatina, novas regras
que me parecem justas e razoáveis. Como as regras
valeriam para 2013 e 2014, teríamos tempo para avaliar se os critérios escolhidos são os melhores à nossa disposição, ou se haveria outros mais adequados.
O que importa é que estamos nos aproximando de
um acordo, e a emenda do Senador Walter Pinheiro
parece refletir esse momento. É algo com que todos
nós devemos nos preocupar, em particular nós que
somos da Região do Nordeste e mais ainda da minha
querida Paraíba.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que nos
acompanham pela Rádio, TV e Agência Senado, subo
a esta tribuna, nesta segunda-feira, para trazer uma
informação a respeito de uma Proposta de Emenda à
Constituição que apresentamos para superar de uma
vez por todas a dúvida ou as dúvidas a respeito da
perda do mandato em razão de uma sentença penal
condenatória exarada, por óbvio, pelo Poder Judiciário.
Desde a Constituição do Império, Sr. Presidente,
de 1824, todas as nossas Constituições – 1891, 1934,
1937, 1946, 1967, 1969 e também a Constituição de
1988 – estabeleceram, e esta atual estabelece, a suspensão dos direitos políticos em razão de uma condenação criminal.
Muito bem. Qual é a razão disso? A razão é bem
simples: aquele que tem contra si um decreto aflitivo,
uma sentença penal condenatória, não é digno de
exercer o direito fundamental da representação política.
Isso significa dizer, Sr. Presidente, Sr. Líder do Governo
nesta Casa, que o art. 15, inciso III, da Constituição da
República, deve ser respeitado.
Digamos o caso que o Supremo Tribunal Federal, Senador Aloysio, está a decidir nesta tarde: três
Deputados Federais condenados pela mais alta Corte
de Justiça do Brasil por envolvimento no famigerado
e famoso caso do mensalão. Esses três Deputados
condenados apenas pena privativa de liberdade. E a
eles foi ofertado, por obra do Divino Espírito Santo, e é
bom que seja assim na República, o regime semiaberto, para dois deles, e o regime fechado para um deles.
Muito bem. Uma pergunta inicial é a seguinte:
como pode um Deputado Federal exercer o seu man-
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dato preso? Isso é possível? Como pode um Deputado
Federal exercer o seu mandato tendo contra si uma
sentença penal condenatória exarada, como eu disse,
pela mais alta Corte da República? Isso não se apresenta, não se afigura, como razoável, Sr. Presidente.
Muito bem. Poderiam argumentar o seguinte: Olha,
a Constituição de 1988, no seu art. 55, permite ou dá
à Câmara dos Deputados e ao Senado da República,
dá a estas duas Casas do Legislativo da União, o poder, a faculdade, melhor dizendo – a faculdade, não é
o poder –, de decidir a respeito da perda do mandato.
Aqui, Sr. Presidente, na Constituição da República, nós
temos um conflito aparente de normas constitucionais,
porque o art. 15 afirma que a condenação criminal, no
seu inciso III, resulta em suspensão de direitos políticos.
A pergunta mais uma vez que deve ser feita é
a seguinte: Como pode um Parlamentar continuar a
exercer o seu mandato com os direitos políticos suspensos? Preso. Preso. Ah, mas o regime foi semiaberto para um deles. Tudo bem, o regime foi semiaberto,
mas ele vai ter que passar o dia trabalhando aqui na
Câmara dos Deputados e, às 18 horas, vai ter que se
apresentar à penitenciária agrícola. E como fica o direito constitucional do cidadão daquele Estado desse
Parlamentar de ter uma representação aqui, conforme
diz a Constituição, em número de 8, no mínimo, e em
número de 70, no máximo? Não é razoável. Como se
diz no interior do Estado de Mato Grosso: Não cabe
no cabimento. Foge à natureza das coisas. Foge à natureza das coisas. Não é possível.
E esse privilégio, esse benefício, a Constituição
da República só aplica aos Parlamentares federais,
Deputados Federais e Senadores, a nenhum outro
exercente de cargo eletivo. Explico isso. Imaginem:
o Presidente da República é condenado, tem contra
si uma sentença penal condenatória com trânsito em
julgado, a consequência, de acordo com o art. 15 da
Constituição, é a suspensão dos direitos políticos. Muito
bem. Ele pode continuar a exercer o cargo de Presidente? Não pode, porque ele não pode ser Presidente, o
maior mandatário da Nação, com os direitos políticos
suspensos. Ao Presidente nós aplicamos o art. 15 da
Constituição, mas aos Deputados Federais e Senadores nós teríamos que oportunizar à Casa Legislativa
respectiva que se manifestasse a respeito da perda
ou não do mandato. Isso não é razoável.
Tendo em conta essa situação, apresentamos
esta Proposta de Emenda à Constituição, que tomou o
nº 60, de 2012, para que nós possamos superar essa
dúvida da Constituição da República.
Penso, Sr. Presidente, que a Constituição de
1988, que veio ao mundo jurídico depois de um período escuro da Ditadura, que se inicia com o golpe de
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31 de março de 1964, alguns falam revolução como
eufemismo, mas é bom que se diga que foi um golpe
de Estado em 31 de março de 1964, até 1985.
A Constituição trouxe mais do que deveria no
sentido de buscar a proteção a Deputados Federais
e Senadores, com temor, com receio de que nós estivéssemos a sair de um período da ditadura, de um
período escuro da nossa história, como eu acabei de
dizer, e buscando essa proteção aos Deputados Federais e Senadores. Mas não se apresenta, não se afigura como razoável esse entendimento, uma vez que a
Constituição da República não pode ser interpretada
em tiras. Não é possível que Deputados Federais e
Senadores possam exercer mandatos eletivos presos
ou cumprindo o regime prisional semiaberto.
Dessa sorte, Sr. Presidente, com todo o respeito
ao Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado
Marco Maia, aqui não há que se falar em crise institucional. Aqui há que se falar apenas no cumprimento
da Constituição da República, no cumprimento do art.
15, que fala que a suspensão dos direitos políticos é
uma consequência direta, é uma consequência imediata da condenação criminal, como é o caso nesse
famigerado fenômeno do mensalão.
Assim, hoje, o Supremo Tribunal Federal, com
certeza, decidirá essa futura crise institucional, nas
palavras do Presidente da Câmara dos Deputados, e
eu quero crer que o Supremo Tribunal Federal caminhará aqui, trilhará o caminho que não leve ao absurdo.
Imagine uma votação de final de ano, Sr. Presidente, como ocorre muitas vezes nesta Casa, em que
o Senador e o Deputado fique no exercício de sua função até às 10 horas da noite, e alguns Deputados, às
18 horas, a polícia vem pegá-los aqui na chapelaria,
os agentes carcerários, aqui na chapelaria, eles vão
entrar nos carros oficiais e vão ser escoltados pela
polícia, pelos agentes carcerários, até a penitenciária.
Isso é razoável? Isso não é razoável!
A decisão da Suprema Corte deve ser cumprida, deve ser obedecida, porque a Constituição não é
um aviso, a Constituição não é um recado, a Constituição não é um conselho; a Constituição manda, ela
determina, ela é uma norma superimperativa, tem
imperatividade reforçada. O resto é choro de quem foi
condenado; o resto é esperneio de quem vai ter que
passar uma temporada, quase dois lustros, na cadeia,
que é o lugar de quem rouba o dinheiro que pertence
a todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará S. Exª, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Estamos chegando ao final deste ano. Eu creio que
ainda assistimos, nesta sessão, ao Líder do PSDB, Alvaro Dias, num discurso muito concreto e muito objetivo
e principalmente real; assistimos, há poucos instantes,
ao nosso grande jurista, Senador Pedro Taques, sobre
uma questão que está sendo julgada, agora, neste momento, no Supremo. Mas eu me atreveria a dizer que
eu acho que este final de ano está bem melhor do que
os anos anteriores. Nós temos, na área política, algumas questões positivas a serem analisadas. Primeiro,
a ficha limpa, uma velha, antiga aspiração somente
agora posta em prática. Já nessa eleição.
Já nessa eleição, pela primeira vez, houve uma
seleção com relação aos candidatos a prefeito e a
vereador. Milhares foram rejeitados nas convenções
dos seus partidos, vetados pelos juízes eleitorais e,
muitos deles, com inteligência e competência, por
conta própria, retiraram suas candidaturas sabendo
que, se fossem candidatos, seriam impugnados na
Justiça Eleitoral.
Aquilo que a gente cobrava, aquele apelo que se
fazia no sentido da seleção de candidatos, de quem tivesse um passado inescrupuloso não fosse candidato,
agora não é necessário. A lei aí está para ser aplicada.
E foi aplicada! Então, esse é um fato novo na história
do Brasil em todos os tempos. Alguém poderia dizer:
existem países do mundo em que isso não existe como
lei. Mas, na prática, é tão racional que todo mundo cumpre. No Brasil, se não tem na lei ninguém cumpre. Foi
uma decisão realmente muito positiva. Mas, acho que
nós fizemos alguns exageros nessa lei.
A Câmara votou a Lei da Ficha Limpa pressionado pela mocidade, que ainda ontem fez uma corrida
em Brasília festejando a data, que a ONU considerou
como o Dia de Combate à Corrupção. Em Brasília os
jovens de diversas entidades de combate à corrupção organizaram uma corrida em que mais de mil se
apresentaram nesse movimento de solidariedade à
dignidade e à honra.
Mas, nós votamos com inúmeros equívocos essa
lei e vamos ter que aparar. Mas, mesmo assim, ela foi
cumprida. Foi cumprida porque a mocidade foi para
rua e lutou nesse sentido. E esse é o grande fato novo.
O Ministro-chefe da Controladoria Geral da União
(CGU) há muito tempo vinha clamando que fosse adotada essa Lei da Ficha Limpa nas nomeações feitas
pela Presidenta. Até o caso da senhora chefe do escritório do Presidente da República, em São Paulo, isso
não tinha acontecido. Mas a imprensa publica que a
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Presidenta assinou. Eu gostaria de receber uma cópia
para ver em que termos isso deve ter sido feito.
Mas o que nós sabemos do senhor ilustre Ministro
Jorge Hage, que foi quem lutou para que isso acontecesse, é que sua intenção era a melhor possível. Se
estivesse em vigor, as duas indicações da chefe do
escritório não poderiam ser feitas, porque os nomes
não tinham ficha limpa.
O Correio Braziliense dedica três páginas hoje
a esta matéria: a questão da ficha limpa e a sua não
aplicação no Poder Executivo. Diz o Correio Braziliense que no Executivo o máximo que pode estar acontecendo é uma recomendação no sentido de que o
fulano tenha um passado escuso, tenha uma dúvida,
uma interrogação na sua ficha. Mas que o Ministro, ao
qual pertence o seu cargo, tem a liberdade e autonomia para fazer a indicação.
Creio que essa situação hoje deve estar sendo
alterada pelo decreto da Presidenta da República. Espero que sim. Tenho a convicção de que sim.
O segundo fato deste ano positivo se chama o
mensalão.
O mensalão está se tornando um caso de análise
em âmbito internacional, pela forma que foi feito, pelas
dificuldades. O Supremo entrar num processo com 50
mil páginas, 324 volumes, mais de 500 apensados, 300
testemunhas! Olha, só o relatório do Ministro Joaquim
Barbosa levou 15 horas de leitura e foi um grande desafio. O Supremo que não estava acostumado, nunca
tinha tido um processo minimamente parecido com
esse, e a surpresa foi grande, pela competência, pela
capacidade, pela forma com que passo a passo as
coisas chegaram ao final.
Dessa vez, realmente o julgamento merece respeito. Acho que tem um fato que ainda não foi salientado na sua devida seriedade que deve ser apontado.
A imensa maioria dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, que participaram deste julgamento, foram
indicados pelos governos do PT, do Sr. Lula e da Srª
Dilma Rousseff.
Ainda hoje, nesta tribuna, o Líder do PSDB salientou que, na verdade, atrás de tudo estava a figura
do Presidente Lula. Pois esses Ministros indicados pelo
Lula, indicados pela Presidenta, por imensa maioria,
votaram pela condenação.
Uma matéria na imprensa de hoje, muito interessante, debate, qual é a melhor fórmula de escolher o
Ministro do Supremo. A imprensa agora está criticando duramente um dos Ministros porque ele procurou
determinadas pessoas na sua caminhada para chegar
ao Supremo. Ele tinha sido candidato duas vezes, e
nas duas não tinha chegado; na terceira vez, procurou
pessoas diferentes. E aí se perguntam: está certo isso?
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Eu digo com sinceridade que eu já vinha vendo
com restrição as indicações para o Supremo aqui no
Senado. Eu acho que as nossas análises dos Ministros que vão para o Supremo; como acontece com as
indicações de embaixadores e para os cargos dessas
agências que estão aí, a sabatina, para mim, é ridícula,
é falsa, é de mentirinha.
Quando eu vejo um cidadão da maior importância, nos Estados Unidos, ficar no Senado meses à espera da nomeação para ministro da Suprema Corte;
quando eu vejo um embaixador ficar tempos e mais
tempos no Senado americano, esperando indicação;
quando eu vejo uma sabatina de um Ministro com a
Comissão do Senado levar dias e dias e dias, eu vejo
como a nossa fórmula é ridícula, como é praticamente
fora de propósito.
Há uma proposta em discussão, Presidente, a
partir da tese de que o equívoco é ficar tudo só na mão
do Presidente. Uma emenda que está tramitando no
Senado determina a elaboração de uma lista sêxtupla
para o STF, com indicações da Câmara dos Deputados
Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Federal e Ordem dos Advogados do Brasil. A lista seria
enviada ao Presidente da República, que escolheria
três nomes e os encaminharia ao Senado para sabatina
e definição do nome para compor o tribunal.
Essa fórmula não me atrai, embora reconheça
que como está não é o ideal. Mas volto a repetir: por
maioria tranquila as pessoas têm sido condenadas no
Supremo, embora ligadas ao PT, e apesar dos ministros do Supremo terem sido indicados pelo PT. Eu acho
que temos que reconhecer que a Presidenta Dilma e
o Presidente Lula acertaram. Se acertaram com bons
propósitos, nessa intenção, ou se atiraram no que viram e acertaram no que não viram, eu não posso responder. Mas acho que acertaram com boas intenções,
porque as informações eram boas em todos os sentidos. Por isso, eu acho que hoje inicia realmente essa
caminhada. Essa decisão é a primeira de uma série
que haverá de ir. A campanha contra a impunidade.
A terceira questão que eu considero importante desse final de ano é a instalação da Comissão da
Verdade.
Na Constituinte, não se fez a anistia como deveria
ter sido feita. O nosso projeto, do PMDB, foi derrotado.
E nós tivemos que aceitar, nessa questão, a proposta
do Governo. O Governo foi muito inteligente, dando
anistia para o Brizola, para o Arraes, para aquelas
figuras eminentes, e a partir daí, quem não votasse
naquela hora e exigisse mais, era acusado de estar
contra a vinda desses exilados. Então, a Constituinte
não avançou até onde deveria. Mas, hoje, admito que
foi com competência que a Presidenta instalou a Co-
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missão da Verdade. A fórmula, as pessoas que foram
nomeadas: excepcionais. O trabalho que está sendo
feito: excepcional.
Olha, a sessão da Câmara Federal de sexta-feira
passada, presidida pela deputada Luiza Erundina, foi
um marco histórico no mundo. Os deputados cassados
que ainda estavam vivos receberam moral e eticamente
de volta os seus mandatos; os que já morreram, sua
esposa ou seus filhos receberam.
Olha, sinceramente, que sessão emocionante da
Câmara dos Deputados. Pessoas que eu não via há
tempo, algumas que eu não sabia ainda vivas vieram
e se pronunciaram. E tenho certeza de que muita coisa
esta Comissão haverá de fazer.
Um exemplo é o caso do Deputado Rubens Paiva.
Até semana passada os militares insistiam em dizer
que não sabiam como ele tinha morrido e nem onde,
garantindo que Paiva não tinha passado por nenhum
órgão ligado à repressão. Pois foi encontrado em Porto
Alegre a ficha demonstrando a entrada dele no Doi-Codi do Rio de Janeiro. Ficou provado que foi preso.
E nós sabemos que não saiu vivo. É um grande o trabalho que está sendo feito pela Comissão da Verdade.
(Soa a campainha.)
Agora, se me perguntarem um aspecto que eu
vejo como muito negativo neste final de ano, esse é
relacionado à CPI do Cachoeira. Esse é o lado triste
e que deixam mal o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados.
E, quando a gente está vendo agora a discussão
tremendamente infeliz que se faz com o Relator, que
vai cedendo: “não, então, vamos tirar o nome do jornalista. Não, então, vamos...” É piada. O problema são as
empreiteiras, são as 15 ou 20 empresas fantasmas que
operavam com a Delta que devem ser investigadas. E
volto aqui a repetir o que eu disse no passado: a culpa
do relator da CPI é não ter resistido aos apelos para
retirar o que ele não poderia ter retirado.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a falar,
num ano negativo, num ano difícil, mas que deu para
a gente dizer que o lado positivo apareceu. E repito:
esta Casa só se mexe sob pressão da sociedade. E
fizeram bem os jovens indo para a rua ontem, fazendo
a corrida contra a corrupção.
Espero, hoje, que, no final dessa sessão, o Supremo tome a decisão que a gente espera, que V. Exª
expôs tão bem.
A única preocupação que acho importante salientar é que, normalmente, não precisaria uma emenda
como a de V. Exª. Nos Estados Unidos ou em qualquer
outro país não é necessário, mas, aqui, infelizmente, a
Constituição, às vezes, é como um regimento interno,
que é dúbio em seus detalhes, cabendo interpretações

68216 Terça-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

diversas. Mas agora não, agora nós do Congresso podemos cassar a nós mesmos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Falará, como orador inscrito, S. Exª o Senador
Eduardo Braga. V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Presidente, Senador Pedro Taques, Srªs.
Senadoras, Srs. Senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado
e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais
do Senado, primeiramente eu subo a esta tribuna com
enorme pesar desde que soube do falecimento do nosso
eterno arquiteto Oscar Niemeyer, que faleceu, como os
senhores sabem, na última quarta-feira, dia 5 último.
Considerado uma das figuras-chave do desenvolvimento da arquitetura moderna, ficou mais conhecido
pelos projetos de edifícios cívicos, sendo Brasília uma
das suas maiores obras. Todavia, Sr. Presidente, é importante dizer que o nosso querido Oscar Niemeyer
também será lembrado pela sua contribuição para a
evolução do pensamento urbanístico, para as reflexões
que sempre fez como alguém que era apaixonado pela
vida e apaixonado pelos amigos e pelas conquistas
intelectuais, culturais que emocionam os seres humanos. Portanto, a arquitetura, do nosso querido Oscar
Niemeyer não era apenas para o deleite daqueles que
contemplavam a sua obra ou para aqueles que trabalhavam com sua obra; é, principalmente, um fruto da
consequência da vida que viveu, dos amigos e dos
pensamentos que compartilhou ao longo de sua vida,
seja a sua obra construída em Brasília, seja a sua obra
construída em Belo Horizonte, seja a sua obra construída Brasil afora.
No meu Estado, deixou um legado em forma de
projeto, o Memorial Encontro das Águas, que foi concebido em 2005, mas que até hoje ainda não se transformou em materialidade, em obra concreta.
Mas, Sr. Presidente, feita esta homenagem ao
nosso querido Oscar Niemeyer, gostaria também de
fazer, neste momento, da tribuna do Senado, colocações sobre matérias que estão permeando a discussão federativa no País e que estão a preocupar não
apenas as Srªs e os Srs. Senadores, mas também a
todos aqueles que estão em nossos Estados, em nossos Municípios, a depender de uma decisão que passa
pelo Congresso Nacional, que passa pelo Supremo
Tribunal Federal e que passa pelo entendimento do
conjunto das forças políticas no Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar as questões
do Fundo de Participação dos Estados; sobre o que há
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uma decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo o prazo de 36 meses para que o Senado se manifeste – e esse prazo termina no dia 31 de dezembro.
A preocupação, Senador Aloysio, é porque, ao
nos aproximarmos do dia 31 de dezembro, se a Casa,
o Senado da República, durante esses 35 meses, não
foi capaz de encontrar um consenso que pudesse minimamente garantir a votação de um novo Fundo de Participação dos Estados; agora, na penúltima semana de
trabalho legislativo, na Câmara e no Senado, não creio
que haja tempo para que o Senado possa encontrar
um entendimento e, ao mesmo tempo, a Câmara dos
Deputados – e, sendo matéria de lei complementar, terá
de ser votada, nas duas Casas – também consiga votar,
mesmo que o Senado da República assim o fizesse.
Eu ouvirei o Senador Aloysio Nunes Ferreira, com
muito prazer. Antes, porém, gostaria apenas de aditar
alguns outros temas a este cenário federativo que está
a preocupar todos nós. Não é apenas a questão do
Fundo de Participação, mas é também, por exemplo, a
questão da unificação do ICMS interestadual para mercadorias nacionais. Ora, essa questão é a que, de um
lado, diz respeito ao enfrentamento de um assunto, a
guerra fiscal – e falo, Senadores Pedro Taques e Pedro
Simon, na condição de quem governou o Amazonas,
pela generosidade de nosso povo, durante oito anos
–, que eu nunca vi ninguém defender publicamente,
embora tenha visto muitos a praticarem. Nunca ouvi
discurso de nenhum governador defendendo guerra
fiscal, mas vi muitos usarem a caneta para elaborarem leis e decretos para fazer a guerra fiscal. Como
isso veio num crescendo, estabeleceu-se uma disputa
federativa, dentro do País, entre Estados, e que hoje
preocupa, inclusive, a estabilidade dos nossos acordos
federativos no que diz respeito à tributação entre os
Entes federados. Muitos Estados, inclusive, se recusam
a admitir o reconhecimento do crédito interestadual.
Outra questão importante é a dos royalties. O Senado da República votou, praticamente por unanimidade, o relatório do Senador Vital do Rêgo, ressalvadas,
obviamente, as posições dos Estados do Rio de Janeiro,
Espírito Santo e, creio, São Paulo,O Senador Aloysio
poderia, inclusive, aditar qual foi a posição da Bancada
de São Paulo. Mas é um tema que diz respeito à preocupação de todos os Estados, sejam produtores ou
não produtores, sejam os Estados que possuem cota
especial ou os que não possuem, mas, efetivamente,
a questão preocupa a todos os Estados.
Eu estou fazendo este pronunciamento no dia de
hoje, Srs. Senadores, porque, nesse final de semana,
houve um encontro do Confaz, o Conselho dos Secretários de Fazenda de todos os Estados brasileiros,
onde, pelo que está dito nos jornais e pelas informa-
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ções que temos, não só do nosso Estado mas também
do Ministério da Fazenda, houve um encaminhamento
extremamente positivo em relação a esses temas, que
ainda não encontraram, nesta Casa e na Federação,
um entendimento para que nós pudéssemos dar novos passos à frente.
Creio que essa reunião do Confaz, realizada no
Estado do Maranhão, poderá se transformar, quem
sabe, numa articulação dos Srs. Governadores, ali
representados pelos seus Secretários de Fazenda,
no momento em que o Congresso se prepara para
avaliar um pedido de urgência com relação ao veto
dos royalties, que diz respeito a uma questão federativa importante para os Estados brasileiros e também
para os Estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo
e de São Paulo.
Eu ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira com
prazer, porque creio que esse é um tema da maior importância para a Casa que representa a Federação,
no sistema bicameral da nossa República, que é exatamente o Senado da República.
Ouço V. Exª, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Nobre Líder, muito obrigado pela oportunidade que V. Exª me dá de comentar o seu discurso tão
oportuno e tão correto, no meu ponto de vista. De
fato, nós vivemos hoje um emaranhado de questões
federativas que envenenam as relações entre União,
Estados e Municípios no nosso País, o que, por sua
vez, contamina as relações políticas. Uma boa parte
do rebaixamento da prática política do nosso País, que
degrada as nossas instituições, vem da ausência e
da incapacidade de os Estados e Municípios fazerem
frente às suas obrigações mínimas. Ainda mais: diante dessas dificuldades, há um balcão de negociação,
um balcão de troca de favores, de emenda para cá,
emenda para lá, tentando resolver algo que mereceria
uma solução, digamos, mais institucional, consolidada, definitiva. O Fundo de Participação dos Estados;
a questão do ICMS, a unificação de uma alíquota de
ICMS de modo a impedir a guerra fiscal e dar maior,
digamos, previsibilidade na cobrança desse que é o
principal tributo do nosso País; o problema da dívida
dos Estados, o indexador da dívida dos Estados; as
regras das deliberações do Confaz; a necessidade de
termos um Fundo de Desenvolvimento Regional que
seja efetivamente um instrumento para corrigir desigualdades no desenvolvimento entre as unidades da
Federação, tudo isso são questões... A questão do comércio não presencial, que foi objeto de uma proposta
de emenda à Constituição, aprovada nesta Casa e que,
agora, está na Câmara, parada por falta de consenso;
a cobrança do ICMS quando a venda é feita ao não
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contribuinte, quando, hoje, a alíquota é apropriada
apenas pelo Estado...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– De origem.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – (...) de origem e que precisa ser compartilhada – é correto que seja compartilhada!. Enfim, essas
questões todas envenenam a atmosfera federativa e
contaminam as relações políticas. Ora, não há dúvida,
Senador Eduardo Braga, de que o Senado e a Câmara, no que diz respeito ao FPE, demoraram, porque.
quando assumimos os nossos mandatos, quando se
iniciou esta Legislatura, nós já sabíamos que o Supremo Tribunal Federal tinha nos dado dois anos para
resolver essa questão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Na realidade, 36 meses, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Trinta e seis meses, exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Quando nós assumimos, já eram decorridos 12 meses.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Exatamente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Ainda faltavam 24.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Nós tratamos desse tema, inclusive, nas nossas
campanhas eleitorais. O fato é que nem o Senado, nem
a Câmara conseguiram resolver o problema. Eu apresentei projeto de lei consubstanciando aquilo que eu
considerava correto; V. Exª fez a mesma coisa; outros
Senadores também, mas não houve votação. Agora,
eu entendo, Senador Eduardo Braga, que realmente
a reunião do Confaz ocorrida em São Luís, pela sua
abrangência, pelo desejo que os Secretários da Fazenda de todos os Estados manifestaram de resolver
essas questões de uma maneira correta, enfrentando
sem receio as questões graves que elas implicam, abre
realmente um excelente caminho para o entendimento
em torno delas. Mas é preciso que elas sejam resolvidas no seu conjunto, não dá para resolvê-las aos pedacinhos. E resolvidas numa negociação política que
não está ao alcance dos Secretários da Fazenda. É
uma negociação política que exige a participação da
Senhora Presidente da República...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Dos Governadores, dos Senadores, dos Deputados.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– (...) dos Governadores e dos Líderes congressuais,
do Senado e da Câmara. É uma oportunidade de ouro
que a Presidente da República tem de inaugurar a 2ª
fase do seu mandato liderando esse processo. Sem a
presença da Presidência da República, esse debate não
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vai andar, mesmo porque algumas questões – como a
dívida dos Estados, por exemplo – não dependem de
lei, dependem de negociação contratual entre a União,
os Estados e alguns Municípios. A maior parte dessas
questões que estão aí pendentes, para serem resolvidas, depende, de alguma forma, da colaboração da
União – e, em alguns casos, colaboração em termos de
recursos. Por isso é que, sem a participação da Senhora
Presidente da República liderando esse processo, nós
teremos um sinal auspicioso dado pelo Confaz, pelos
Secretários da Fazenda, em São Luís, mas que ficará
sem consequência e será uma oportunidade perdida.
Oxalá, não percamos essa oportunidade!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu quero agradecer ao nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira pelo aparte e dizer que todos nós estamos aguardando que, a partir da reunião do Confaz
em São Luís, essas conclusões possam ensejar, por
parte dos Governadores de Estado – do Governador
do Estado de São Paulo, do Governador do Estado
de Minas Gerais, do Governador do Estado do Rio de
Janeiro, dos Governadores dos Estados do Norte, do
Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, enfim, do Nordeste –, uma organização para iniciarmos o encaminhamento dessa discussão numa instância política. Ora,
o Confaz é uma instância técnica, em que Secretários
de Fazenda, juntamente com o Ministério da Fazenda, discutiram, durante um final de semana, temas da
maior relevância.
E diria mais, Senador Aloysio Nunes Ferreira: a
questão da dívida dos Estados e a questão do comércio
não presencial – o compartilhamento dos recursos do
ICMS não presencial, feito inclusive pela rede social,
pela rede de Internet – fizeram parte de um entendimento que envolveu o Senado da República, com
relação à votação da Resolução nº 072, que acabou
com a guerra dos portos, que entra e vigor a partir de
1º de janeiro de 2013.
Ora, Estados ganham e Estados perdem com
essa decisão. Para que pudéssemos buscar minimamente o equilíbrio federativo, foi construído um entendimento e uma proposta entre Senado, Governo
Federal, Estados etc. que envolvia uma posição firme
do Ministério da Fazenda com relação ao indexador
da dívida pública. Há uma proposta sendo discutida –
inclusive, eu sou autor de um dos projetos –, porque
não se mexe com a Lei de Responsabilidade Fiscal
para tratar do indexador da dívida pública. Essa é uma
daquelas históricas que a gente conta tantas vezes
que vira verdade, mas não é verdade.
Nós temos outro problema, aí sim, com relação
ao prazo de financiamento dessa dívida, daquela renegociação que aconteceu no Governo do Fernando
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Henrique e que precisa, obviamente, haver uma extensão, para que possamos baixar os limites de desembolso e que tenha, portanto, um impacto no fluxo de
caixa dos Estados de imediato. Para que isso possa
acontecer, aí sim, há impactos e responsabilidades
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que precisamos
tratar com todo zelo, com todo cuidado. Sem nenhuma
dúvida, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos
pilares – e um dos principais pilares – da macroeconomia brasileira, para que o Brasil possa ter o ajuste
fiscal absolutamente necessário para termos controle
sobre a inflação, para podermos ter uma série de políticas fiscais e monetárias que ajustam a economia
brasileira. Isso foi que deu a ambiência para que nós
pudéssemos chegar até aqui.
No entanto, dívida dos Estados e compartilhamento do comércio não presencial é uma questão que
precisa ser resolvida já, independentemente de outras
questões, porque isso já fez parte de uma decisão do
Senado da República que está em vigor, não questionada, e que será colocada em prática a partir do dia
1º de janeiro.
Com relação ao Fundo de Participação dos Estados e ao ICMS interestadual, é importante dizer que,
sobre o Fundo de Participação dos Estados, há de se
ter uma discussão entre os Estados e o Congresso
Nacional, o Senado da República e os Deputados Federais, na Câmara dos Deputados, sob pena, Senador
Lindbergh Farias, de termos de novo a substituição do
legislador por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que, em última análise, trará grandes prejuízos.
Mas quero ouvir o Senador Lindbergh Farias sobre essa questão, porque tenho certeza de que tanto
a questão do FPE como a questão do ICMS interestadual, como as demais, inclusive a questão do royalty,
dizem de perto ao Estado de S. Exª e à representação
que S. Exª tem nesta Casa.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
queria, primeiro, Senador, Líder Eduardo Braga, parabenizá-lo pelo pronunciamento.
(Soa a campainha.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Eu
também considero essa reunião do Confaz, realizada
na última sexta-feira, em São Luís, uma notícia alvissareira, porque é uma notícia que pode ajudar a construção de uma saída em todos os temas ligados a essa
pauta federativa. Eu conversei hoje com o Secretário
de Estado de São Paulo, Andrea Calabi, com o Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Renato
Villela, e todos saem muito animados com as perspectivas dessa reunião. Pela primeira vez, um consenso.
A possibilidade de um acordo está sendo costurada
por todos os secretários de Fazenda. Vale dizer que
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estava presente também nessa reunião de São Luís o
Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa. E seria um fato muito importante se, a partir
dos secretários de Fazenda... E é claro que cada secretário de Fazenda vai procurar o seu governador, e
vai tomar sua decisão com o governador...
(Interrupção do som.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Mas
é importante dizer, nobre Líder, Senador Eduardo
Braga, que a discussão girou sobre vários temas: não
veto dos royalties do petróleo, Fundo de Participação
dos Estados, indexador da dívida, unificação das alíquotas interestaduais do ICMS – amanhã vamos ter
um debate na Comissão de Assuntos Econômicos,
com a presença de vários secretários de Fazenda.
Houve ainda um tema também muito importante, a
possibilidade de o Confaz validar incentivos fiscais
já concedidos por Estados, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo e terá que perder validade. Há uma preocupação grande envolvendo vários
governadores em relação a esse ponto. Então, daqui,
eu queria fazer um apelo. Sei que há uma discussão
sobre a derrubada do veto dos royalties do petróleo.
Acho que temos de dar um tempo, depois da reunião
do Confaz, para o Ministério da Fazenda juntamente com os governadores tentarem evoluir, para que,
daqui, construamos um acordo. Em relação ao veto
também, Exmo Sr. Presidente Pedro Simon, meu Líder
Senador Eduardo Braga, acho que a nossa Presidenta Dilma foi muito equilibrada na questão do veto dos
royalties do petróleo. Ele vetou o que estava para trás,
contratado, já licitado. Isso é direito adquirido, ato jurídico perfeito. Mas, daqui para frente – quero registrar
isto –, ela deixou o projeto como foi aprovado por este
Congresso Nacional; daqui para frente, não só no pré-sal, mas também nos novos leilões de concessão que
vão existir. Então, meu apelo a esta Casa é prudência,
calma. Vamos ver se essa negociação, envolvendo os
secretários de Fazenda e os governadores com o Ministério da Fazenda, avança. Vamos ter calma e não
colocar a votação, a derrubada do veto, neste momento. Volto a dizer, concordando com V. Exª: nós temos
essa negociação dos secretários de Fazenda em São
Luís, que é, realmente, uma fato político tão grande
que nos leva a chamar esta Casa a este momento de
reflexão, porque, Líder e Senador Eduardo Braga, se
aqui existir um acordo costurado por todos os governadores, ainda acredito até na possibilidade de votação do Fundo de Participação dos Estados antes de
encerrarmos este ano legislativo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Senador, o pronunciamento de V. Exª é absolutamente
pertinente. Quero agradecer a V. Exª o aparte. Quero
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dizer, meu caro Senador Lindbergh, que a posição de
V. Exª precisa apenas evoluir para uma posição dos
governadores.
É óbvio que a reunião do Confaz na sexta-feira,
que repercutiu no final de semana na imprensa nacional, que moveu tanto V. Exª quanto a minha assessoria quanto o Senador Aloysio Nunes Ferreira, para
que buscássemos mais informações a respeito dela,
precisa vir para uma instância política.
Lá estava, como sempre – isso ocorre em todas
as reuniões do Confaz; sua presença não foi específica para essa reunião –, o nosso Secretário Executivo
Nelson Barbosa. O nosso Secretário Executivo Nelson
Barbosa preside todas as reuniões do Confaz. Todas
as reuniões do Confaz são presididas exatamente por
ele, em co-presidência com o representante que preside o colégio dos secretários de Fazenda.
Mas é preciso que haja uma interlocução política,
que haja uma negociação.
Desde quinta-feira da semana passada, nós, do
Governo, esperamos que haja uma interlocução para a
construção de uma proposta, na política, a respeito do
debate federativo, a respeito da questão dos royalties.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sua Excelência, a Presidente da República, agiu
com absoluta prudência e com a responsabilidade de
quem governa todo o País.
Ora, nós não tínhamos apenas as questões dos
Estados produtores e não-produtores; a questão dos
Municípios. Nós tínhamos outras questões tão relevantes quanto.
Há uma questão de segurança jurídica para a
licitação dos novos blocos de prospecção neste País,
que representa o crescimento do PIB, o crescimento
da economia, abre novas fronteiras, inclusive para o
Estado de V. Exª, mas também para outros Estados
que tenham vocação na área de petróleo e de gás.
No entanto, não há que se discutir: vivemos um
momento de extremado cuidado hoje no Congresso
Nacional. Há a iminência, inclusive, da votação do veto
já nos próximos dias, o que, a meu juízo, não seria a
melhor solução. Cabe, portanto...
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ...meu caro Presidente Pedro Simon, aos governadores neste momento fazer o movimento de apresentar uma proposta, de apresentar a construção de um
acordo possível, para que possamos fortalecer, e não
enfraquecer, a Federação brasileira. Cabe aos governadores um passo extremamente importante.
Desde quinta-feira, eu, na qualidade de Líder do
Governo, tenho buscado ajudar no Senado. Não sou
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Líder do Congresso. A Liderança do Congresso está
a cargo do eminente e competente Senador José Pimentel, do Partido de V. Exª, do PT, a quem competem, em última análise, todas as negociações e toda
a organização em torno da questão dos royalties e de
outras matérias que dizem respeito ao Congresso. Mas,
como Líder do Governo no Senado, Casa da Federação, da representação federativa do País no sistema
bicameral, entendi que era da minha responsabilidade
dar alguns passos, fazer alguns gestos.
Tenho buscado interlocução com vários governadores – governadores do PMDB e governadores de
outros partidos –, com colegas Senadores, com colegas Deputados Federais, para que se tente motivar o
conjunto de governadores deste País, e nós possamos
construir um acordo, um entendimento, ou uma proposta de acordo, a ser trazido para o Congresso Nacional.
Creio, portanto, que, sem nenhuma dúvida, a reunião do Confaz é uma esperança, no fim desse túnel
dessa discussão federativa, importante.
Acho, para concluir, Sr. Presidente, que não seria
possível... Quando você não quer resolver o problema,
você aumenta o tamanho dele. Quanto maior for o volume de assuntos a serem tratados nessa proposta,
mais tempo se levaria e menos se equacionaria em
torno disso. E a pressão da base, Senador Lindbergh
– creia no que eu digo a V. Exª... Sei que o Senador
Sarney, Presidente do Senado e Presidente do Congresso, vive momentos em que só a habilidade política de quem está na política há tanto tempo é capaz
de costurar essa engenharia federativa e republicana
de nosso País, para que não haja um enfrentamento
com relação à votação desse veto. Mas é preciso que
os governadores tenham a consciência de que eles
precisam dar um passo, e aí não digo apenas os governadores não produtores. Inclusive o nosso queridíssimo Governador do PMDB, do Estado do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral.
Por quê?
Porque essa insegurança jurídica pode trazer
dificuldades para todos, não apenas àqueles que têm
expectativa de direito, mas para aqueles também que
já têm o seu direito teoricamente assegurado.
Fica aqui, portanto, um apelo ao entendimento,
à construção de uma proposta, a partir da reunião do
Confaz, que nos dê o espaço necessário para a negociação política. Esse é o meu desejo, e eu tenho certeza
de que é a grande esperança de brasileiros do Norte,
de brasileiros do Sul e de brasileiros do Rio de Janeiro.
É claro que o Rio de Janeiro não pode inviabilizar-se, mas é claro que todos nós brasileiros temos que
ter o direito de sonhar com uma perspectiva de cons-
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truir um Brasil melhor, e um Brasil melhor passa, sem
nenhuma dúvida, pelo que disse V. Exª.
A Presidenta Dilma estabeleceu a reedição da
lei do Senado, com duas mudanças básicas, além de
outras menores: uma, sem nenhum erro material com
relação ao percentual de distribuição dos royalties; e,
segundo, vinculando essa nova receita à educação.
Se o Brasil pretende...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ... entrar no próximo milênio, ou na próxima década,
como um país competitivo, melhor dito, com os recursos
naturais findos, não renováveis, já em escala decrescente, daqui a duas, três décadas, o Brasil precisa dar
o grande salto na educação. E para dar esse grande
salto é preciso ter recursos.
É verdade que nós precisamos avançar em gestão, precisamos ter, cada vez mais, uma qualificação
dos nossos professores. Mas o Brasil não será competitivo contra países que possuem gerações de escolas de tempo integral, mantendo os nossos alunos
apenas 4 horas na escola. O Brasil, para fazer esse
enfrentamento e fazer essa disputa de forma competitiva, precisa avançar na infraestrutura, mas o Brasil
precisa avançar na qualificação e na preparação dos
brasileiros para o futuro.
Portanto, Sr. Presidente, fica aqui...
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
–...um apelo para que possamos chegar ao entendimento (Fora do microfone.).
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr.
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Ilustre Presidente Pedro Simon – essa
cadeira parece que foi feita para Vossa Excelência.
Srs. Senadores, consta da agenda do Senado
a votação da Medida Provisória nº 579, editada pela
Senhora Presidente da República com o objetivo de
reduzir as tarifas de energia elétrica. O que se propõe,
entre outras coisas, é um mecanismo que parece absolutamente indiscutível quanto à sua procedência
e ao seu mérito: é o mecanismo que parte da idéia
de que o capital das concessionárias produtoras de
energia elétrica, que já foi amortizado, não tem que
ser pago novamente na hipótese de prorrogação das
concessões. As concessões vigoram por um determi-
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nado prazo, ao longo desse prazo, com a percepção
das tarifas, as concessionárias remuneram o capital
e amortizam o capital que foi empregado.
As tarifas devem ser suficientes para garantir o
retorno ao capital investido, a manutenção de um nível adequado de serviço e a amortização do capital
que foi imobilizado. Na hipótese de prorrogação das
concessões, prevista na MP no 579, deve-se buscar
uma tarifa mais módica, mais reduzida do que no início dessas concessões, uma vez que uma boa parte,
senão a totalidade do capital investido, já terá sido
amortizada ao final da concessão.
O objetivo é nobre. A tarifa de energia elétrica no
Brasil é uma das caras do mundo. Elas penalizam os
consumidores, sejam eles indivíduos, famílias, sejam
elas empresas, e portanto não há como se negar o
apoio à idéia de se reduzir essas tarifas.
Acontece que, ao analisar a Medida Provisória
no 579, eu me lembrei de uma frase do imortal Millôr Fernandes – imortal entre vários títulos –, que se
referindo a um político do seu Estado natal, o Rio de
Janeiro, tido e havido – e com toda a razão – como
um homem seriíssimo, honestíssimo, e que se revelou, ao dirigir um cargo no Poder Executivo, alguém
não vocacionado para administrar... Millôr Fernandes
disse, a respeito dessa pessoa, que ele conseguiu
desmoralizar a honestidade. Pois bem, essa Medida
Provisória, pela forma como foi redigida, seu conteúdo e a maneira como ela foi divulgada, conseguiu, na
minha opinião, desmoralizar uma boa idéia, uma idéia
generosa, uma idéia positiva.
Em primeiro lugar, quanto à forma: quando editou
a Medida Provisória para tratar desse tema, o Governo
revelou, mais uma vez, falta de planejamento, falta de
visão de longo prazo em um setor vital como esse da
energia elétrica. Não há dúvida quanto à relevância do
tema. Mas, se as autoridades federais envolvidas ao
longo da última década, inclusive a Sra. Dilma Rousseff, que foi Ministra de Minas e Energia, tivesse dado
uma condução correta a esta questão não precisaria
agora tratar desse assunto por medida provisória, que
é um instrumento legislativo, um instrumento normativo
que é próprio para tratar das questões imprevisíveis,
das questões que irrompem subitamente na rotina da
administração e que precisam de uma solução rápida que não se compadece com os prazos normais de
elaboração legislativa. Medida provisória é isso: há um
assunto de tal maneira urgente, de ocorrência súbita
e que precisa de tal forma de uma solução imediata
que não pode esperar a tramitação de um projeto de
lei para adotar a providência reclamada. Esse é o sentido de urgência que a Constituição dá como requisito
de validade de uma medida provisória.
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Ora, o Governo há muito tempo sabia que as concessões de um grande número de empresas, inclusive
das usinas da Cesp, do meu Estado, venceriam agora,
no ano de 2015 – agora? daqui a dois anos, em 2015
–; há muito tempo que se sabia disso, desde a origem
do contrato de concessão. Por que não se cuidou disso
com tempo? Por que não se cuidou disso de uma forma
que permitisse um diálogo maior, mais aprofundado,
um exame mais cauteloso dos dados econômicos, financeiros, contábeis e de enorme complexidade que
esta questão envolve?
A Medida Provisória 579 foi publicada há menos
de três meses, no dia 11 de setembro deste ano, e o
decreto que a regulamentou publicado no dia 14 de
setembro. Nesse decreto e na medida provisória se
dá um prazo de um mês, que venceria no dia 15 de
outubro, como data limite para que as concessionárias
protocolizassem as informações que as habilitariam a
pleitear a prorrogação das suas respectivas concessões
nos termos da Medida Provisória; um mês!
Um mês, um mês para se avaliar, do montante
do capital investido, e muitas vezes o capital reinvestido, ao longo do tempo, o que havia sido amortizado
ou não, daquilo que se poderia amortizar até 2015 e
da parte do capital que seria suscetível de uma indenização, por parte do poder concedente, que é o Poder
Federal. Um mês para um cálculo da maior complexidade, levando-se em conta, inclusive, que as empresas concessionárias de energia trabalham para tratar
dessa matéria com um valor contábil no seu capital. E
a medida provisória introduziu um novo critério para
o cálculo da amortização, que é o valor da reposição
daquele ativo. Por exemplo, ao invés de saber qual é o
valor contábil da Usina Três Irmãos, que é o critério com
que a Cesp eventualmente trabalha, a Medida Provisória 579 introduz um outro critério, que é o quanto seria
necessário, o volume de capital que seria necessário
para se construir, hoje, uma usina igual à Usina Três
Irmãos. É um cálculo complexo, difícil, que não poderia
ser feito em um mês, pelas empresas concessionárias
e não poderia ser feito com rigor tampouco pelo Governo Federal. A prova disso é que depois de editada
a medida provisória, o Governo teve que editar uma
outra, no dia 29 de novembro, alterando a MP original
no que se refere à forma de indenização desses bens
que não tenham sido depreciados ou amortizados Foi
preciso alterar a medida provisória para redefinir esses
critérios e corrigir, inclusive, erros grosseiros, como o
erro que consistiu em se tomar como data de início da
operação de uma das usinas da Cesp o ano de 1982,
quando na verdade ela entrou em operação em 1992
– 10 anos depois.
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Essa mudança dos critérios, da forma de indenização desses bens reversíveis, se deu no dia 29 de
novembro, numa quinta-feira, e o prazo para que as
empresas concessionárias aderissem ou não ao programa de renovação condicionada de suas concessões foi fixado para o dia 4 de dezembro. Mudou-se o
critério, portanto, em uma quinta-feira, e o prazo para
a manifestação da vontade das empresas foi mantido
para a terça-feira seguinte. Mais ainda, Srs. Senadores,
um assunto dessa complexidade não envolve apenas
complexidade técnica contábil, envolve, também, uma
complexidade legislativa razoável, regras do jogo que
estão sendo mudadas, algumas para melhor. Acontece
que as regras da medida provisória são provisórias –
embora tenha vigência imediata – sua efetivação só
se dá quando o Congresso a converte, efetivamente,
em lei. Ora, as empresas tiveram de manifestar sua
vontade de participar ou não do programa sem que
se conhecesse sequer o parecer do relator da MP, do
Senador Renan Calheiros. Nós não conhecemos ainda
qual é o teor do parecer, o parecer de uma medida provisória que recebeu cerca de 400 emendas. Quais ele
vai aceitar? Quais não vai aceitar? Qual será a palavra
final do Congresso? Vejam, isso foi decidido assim, na
base de: “Olha, vamos embora, vamos andando, decidam logo, decidam de qualquer jeito porque o prazo
vai se esgotar.” Por quê? E mais, ainda no domingo,
neste domingo, ontem, o Presidente da Aneel – antes
que o Congresso sequer conheça o parecer do Relator, Senador Renan Calheiro – , Nelson Hübner, que
é o Presidente da Aneel, disse assim: “Não há mais
negociação. Acabou-se.” “Quem está fora não entra,
quem está dentro não sai”, como diz o samba. É possível uma coisa dessa?
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, com muito prazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Aloysio Nunes, V. Exª sabe que sou um admirador
do seu trabalho no Senado e da sua história, mas,
sinceramente, nesse caso, peço licença a V. Exª para
discordar. Acho que temos de ir ao mérito da discussão. V. Exª, nas argumentações, ficou na forma como
o Governo...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não, não, não. O mérito é indiscutível.
Estou de acordo com o mérito.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Mas
o mérito é muito importante.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O problema é que do jeito que coisa
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vai...V. Exª me permite só um minutinho, estamos dialogando.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – É claro!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O problema é que quando se pede a
uma concessionária para dizer se aceita ou não aceita
as novas regras do jogo, é preciso que se dê tempo a
elas para estudar todos os dados envolvidos por essa
decisão. Porque é uma decisão que afeta, inclusive, a
centenas, milhares de acionistas, de acionistas minoritários que não podem ser desconsiderados.
Então, a idéia é dizer: olha, aquilo que já foi amortizado não tem que ser pago novamente pela tarifa,
está corretíssimo. Eu não discuto isso – não discuto.
O que eu discuto é a forma autoritária, centralizadora,
vamos que vamos, que o Governo adotou para resolver essa questão.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Mas,
Senador Aloysio Nunes...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Desculpe a interrupção.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – É claro!
O que é isso?! Mas esse que é o ponto central. O que
é de se estranhar é como nós vivíamos nessa lógica
de renovações automáticas, pagando investimentos
que já foram amortizados. Essa é a grande questão
da medida provisória. Por que a Presidenta Dilma está
falando em redução, em média, de 20%? Porque ela
está tirando do cálculo dessas próximas renovações
todo o investimento já feito que já foi pago. Era um absurdo o que acontecia no País, Senador Aloysio Nunes!
Era um absurdo! Para V. Exª ter uma ideia, em relação
às novas licitações, como as de Santo Antônio e de
Jirau, o preço do megawatt-hora, para construir, operar
e manter, está menos de R$80,00. Essas usinas antigas, em que os investimentos já tinham sido pagos,
estavam cobrando, em média, R$95,00 o megawatt/
hora. Esse é um escândalo para o País!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª me permite?
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – É claro!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Evidentemente, repito, a idéia de que
o investimento que já foi amortizado não terá que ser
pago novamente é óbvia.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Mas
a grita foi por isso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas eu não estou falando de grita. Quem
está falando aqui é o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – É claro!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Concordamos, evidentemente, que
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aquilo que já foi amortizado não tem que ser pago
novamente por meio de novas tarifas.
Acontece que a Senhora Presidente da República foi Ministra de Minas e Energia e conviveu durante
um bom tempo com esse sistema, que V. Exª tão justamente reprova nesse seu aparte. Ela conviveu com
isso – neste País se pagava aquilo.... – como Ministra
de Minas e Energia, primeiro ponto.
Segundo ponto, o que foi efetivamente amortizado ou não? É um cálculo complexo, Senador. V. Exª
sabe disso.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – É claro!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É um cálculo da maior complexidade.
Eu repito: qual é o critério? É o valor contábil ou é o
valor de reposição? Se for o valor de reposição, eu
posso estimar ...
Qual é o valor hoje, valor de um investimento, valor que gastaria hoje para fazer uma usina como a de
Porto Primavera, que foi feita há 30 anos, novamente?
Talvez não, porque evidentemente hoje temos um ganho de produtividade muito maior na própria indústria
fabricante dos equipamentos.
Segundo, a própria técnica de construção de uma
usina hoje, pelas restrições ambientais que existem e
que não existiam e que não eram observadas na época, impõe custos diferentes. Então, é esse o cálculo:
o que foi amortizado e o que não foi, o capital que foi
reinvestido no período da concessão. Muitas dessas
usinas, senão todas, passaram por processos de modernização das suas instalações, das suas turbinas. O
que foi amortizado e o que não foi? Esse cálculo não
poderia ter sido feito em um mês. Olha, dia 4 termina
o prazo. A minha objeção é a maneira como a coisa
foi feita. O que foi reinvestido, se houver um resíduo,
se verá mais adiante. Em que condições? Quando?
De modo que, a minha objeção....
a minha objeção, Senador, é quanto a essa forma atabalhoada, autoritária, que gera, com manifestações de arrogância como a que ouvi, nós todos ouvimos do Secretário Executivo do Ministério de Minas
e Energia, Sr. Zimmermann, que disse que não seria
por meia dúzia de acionistas minoritários que vamos
deixar... Como meia dúzia de acionistas minoritários?
Queremos ou não trazer capitais privados para reforçar investimentos de natureza pública? Queremos ou
não parcerias? Entendo que queremos. É a opinião de
V. Exª também. É pelo menos a opinião manifesta da
Presidente da República...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Só
concluo o meu aparte rapidamente, para passar a pa-
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lavra ao Senador Eduardo Braga, dizendo que V. Exª,
pela inteligência, foi muito mais habilidoso desta tribuna
do que algumas lideranças do PSDB que, a meu ver,
nesse processo todo,...
(Soa a campainha.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – ...chocaram-se contra um desejo da sociedade, um desejo
do Brasil. Temos de melhorar nossa competitividade e
aumentar nossa produtividade. Estou falando isso. Eu
falei isso publicamente. Amanhã, quero falar, na presença dele aqui, sobre a posição do Senador Aécio
Neves, que, antes mesmo de a Presidente se pronunciar, ao dizer que Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Paraná tinham tirado posição contrária, acusou
a Presidenta de que, se não houvesse a redução, em
média, de 20% do preço da energia elétrica, aquilo seria estelionato eleitoral. Teve uma postura, a meu ver,
clara, e eu falava quase de sabotagem desse projeto
nacional de redução do preço da energia elétrica. Então, eu quero aqui defender, pois tenho ouvido algumas
posições no sentido de que a Presidenta Dilma está no
palanque. Na verdade, a Presidenta Dilma respondeu
a uma postura de um Líder do PSDB, que talvez seja
candidato a Presidente da República, que, a meu ver,
ao falar de estelionato eleitoral, politizou esse tema,
que é um debate técnico, é um debate econômico.
Então, quero encerrar o meu aparte parabenizando V.
Exª, que conseguiu costurar um discurso aqui muito
mais hábil e conciliador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não se trata de habilidade, não. A Presidente Dilma realmente anunciou a medida provisória
no dia 7 de setembro, no meio da campanha eleitoral,
com fanfarras. Evidentemente que o propósito dela, ao
anunciar daquela forma, foi influenciar na campanha
eleitoral, como fez em outras ocasiões. É óbvio para
mim. Evidentemente o Senador Aécio agiu na defesa
da mesma causa que eu defendo que é o respeito às
concessões, que é o tratamento tranquilo, sereno e
equilibrado desses problemas.
A Presidente Dilma fez política com uma tarifa
de energia. Vou lhe dar um exemplo recente: quando o
fator multiplicador do preço do quilowatt-hora que nós
pagávamos a Itaipu, desde 2005, passou de 5% para
15%. Por quê? Porque a Presidente Dilma ia visitar o
Presidente Lugo. Aumentou-se o preço da energia que
o contribuinte brasileiro paga, porque a Presidente Dilma ia visitar o Presidente Lugo, que nem mais Presidente é. Isso foi aprovado aqui, por medida provisória,
a toque de caixa.
Então, a Srª Presidente não tem muita autoridade nessa matéria para exigir isenção política no tratamento dessa questão, porque no meu entender foi
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ela quem começou a tratá-lo com viés inegavelmente
publicitário e numa circunstância eleitoral.
Nobre Líder Eduardo Braga, ouço V. Exª.
Agradeço, mais uma vez, o aparte com que V.
Exª muito me honrou.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Aloysio, V. Exª, mais uma vez, traz a esta tribuna,
como sempre, um tema pertinente e extremamente
relevante. No entanto, atento ao debate de V. Exª com
o Senado e com a participação do aparte do Senador
Lindbergh, eu gostaria de aditar alguns comentários aos
que já foram colocados aqui por V. Exª e pelos demais
Senadores. Primeiro que o Brasil viveu, durante alguns
anos, um apagão de investimento no setor elétrico.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Continua existindo, continua vivendo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Então, V. Exª há de convir que há uma contradição.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Em mim, não.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Há
uma contradição do setor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ah, sim.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Quando diz que fez investimentos de modernização. Se
não houve investimentos de modernização, então não
há o que indenizar. Então, permita-me, meu Senador
querido, dizer que, na realidade, o Presidente Sarney,
numa atitude corajosa, corajosa, primeiro segregou
distribuição de geração, para que ele pudesse estabelecer uma nova modelagem no setor elétrico. Mas,
para que ele pudesse fazer isso, meu caro Senador,
ele teve que precificar o setor de distribuição e o setor
de geração. Isso em 1995, depois que o Brasil vivia
anos e anos e anos de apagão de investimento no setor
elétrico. Quando fez isso, o que aconteceu com esse
setor? A partir de então, todos os anos, aquela engenharia híbrida entre setor público e setor privado, que
surgia da necessidade do investimento no setor elétrico,
passou a não discutir a questão tarifária, mas, sim, a
reposição por IGPM. E, por IGPM e IGPM, chegamos
a uma tarifa que acabou gerando algumas distorções,
com o que V. Exª haverá de concordar, porque V. Exª é
um homem ponderado, é um homem absolutamente
transparente e consciente das posições do Brasil em
relação a certos setores. O que gerou essa distorção
acabou fazendo com que, pelo prazo de concessão e
pelo contrato assinado – e aí, sim, uma questão contratual –, o Brasil acabou remunerando, nos últimos 15
anos, ativos já pagos, ativos já amortizados que foram
cobrados a título de cumprimento de contrato, que era
de prazo certo, que não poderia, portanto, ser rompido.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro, não.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Perfeito? Não poderia ser rompido. O Brasil pagou – aos
brasileiros que nos assistem –, a macroeconomia brasileira pagou. E, depois de tantos anos, 15 anos de distribuição, de dividendos oriundos de lucros desse setor
em função dessa engenharia, volto a dizer, meritória do
Presidente Fernando Henrique, lamentavelmente isso
gerou uma equação perversa. Ora, depois de muitos
esforços, é preciso reconhecer o seguinte: a média de
distribuição de dividendos do setor elétrico, Senador
Aloysio, nos últimos 15 anos, é de 54% do lucro operacional estabelecido por essas empresas. A média!
Existem anos em que determinadas empresas distribuíram 57%. Ora, se V. Exª pegar o lucro operacional
de uma determinada empresa do setor, retirar os impostos, retirar o que foi distribuído de dividendo, V. Exª
vai ver que o que sobrou para reinvestimento foi pouco
ou quase nada nesse setor. O reinvestimento nesse
setor, Senador Aloysio, veio de uma outra equação,
também engendrada na época do Fernando Henrique
e de forma correta. Não estamos aqui dizendo que não
é correta, não. Mas chegou a hora de fazermos esse
enfrentamento. Por quê? Porque o contrato da energia pré-vendida era negociado no mercado financeiro.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas você tinha dois mercados. Você
tem a energia vendida pelas distribuidoras, que é o
mercado regulado, e tem o mercado livre. Acontece,
que no caso... Apenas uma interrupção, para fazermos
o nosso diálogo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Com
todo prazer, esse debate é importante para o Brasil.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro. A empresa de energia de São
Paulo, a Cesp, ela tem vendidos contratos que ela tem
que honrar no mercado livre, o equivalente da produção média de uma de suas usinas, a Usina de Jupiá.
São 800MW médios que ela já comercializou. Se ela
entra num processo de renovação nas regras definidas
pela medida provisória, como vai honrar esse contrato?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Aloysio, de novo, V. Exª é um estudioso da
matéria. Sei que V. Exª não iria à tribuna sem ter estudado essa matéria. Conheço V. Exª e sei disso, mas é
importante dizer, principalmente para o telespectador
que está nos acompanhando, ao Brasil que nos assiste
neste momento, que o mercado livre veio crescer nos
últimos 10 anos. O mercado livre, até então, há 10, 15
anos, era meramente um traço na economia brasileira. Nós vivemos um grande apagão de investimento,
Senador, a ponto de este País ter tido um apagão de
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energia elétrica. Não só no meu Estado, em 1998,
mas o Brasil enfrentou um apagão de energia elétrica
em 1999.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quantos apagões nós tivemos, atualmente, neste Governo do PT! Ora, veja, quantos apagões!
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Mas
são apagões, meu caro Senador, diferentes. São apagões diferentes. Veja, no meu Estado, em 1998, a cidade de Manaus passou o ano inteiro sem energia. A
nossa economia foi praticamente para o chão em 1998.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Por causa do racionamento.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Nós
vivemos um verdadeiro caos no Amazonas em 1998.
Não quero dizer que, hoje, nossos problemas estão
todos resolvidos. Nós continuamos tendo problemas,
mas, proporcionalmente ao que vivemos em 1998 e
1999, eles são outros; são do tipo do que estamos travando aqui, e esta é uma boa discussão. Por que é uma
boa discussão, Senadores? Porque estamos discutindo, primeiro, uma queda na tarifa da energia elétrica.
Houve uma adesão, meu caro Senador Aloysio Nunes
Ferreira, de 100% das distribuidoras de alta tensão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E
de redistribuição neste País.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Do Presidente Fernando Henrique.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – De
100%. E por que eles aderiram em 100%? Porque,
lá, houve as composições com a edição, inclusive, da
nova Medida Provisória nº 591, num reconhecimento
do Governo de que era importante buscar um entendimento que pudesse atender minimamente às demandas dos investidores.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Agora, V. Exª há de convir que, diante dos fatos que
já abordamos aqui – e o nosso Presidente me faz sinal para que eu possa concluir –, eu gostaria de dizer
a V. Exª que, amanhã, há esperança de que a nossa
Comissão Mista possa se reunir para deliberar sobre
o relatório a ser apresentado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Relatório que não conhecemos.
As empresas, as empresas...
As empresas concessionárias de energia se viram
diante de um ou vai ou não vai, prazo certo, sem que
nós sequer conhecêssemos, Líder Eduardo Braga, o
relatório do ilustre Senador Renan Calheiros sobre a
medida provisória. V. Exª há de convir que isso não é
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razoável. É desejável a queda das tarifas? Claro que
é desejável. É correto não se pagar duas vezes aquilo
que foi amortizado? É claro que é correto. Não tenho
dúvida nenhuma quanto a isso. O que discuto é a forma como isso foi feito, sem que as empresas tivessem
tempo, e nem mesmo o Governo Federal tivesse tempo
para equacionar efetivamente o que está amortizado
e o que não está em cada caso. Para as distribuidoras, é muito fácil!
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...agora, para as geradoras é que é
complicado.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Aloysio Nunes, permita-me.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para concluir.
E, quanto à falta de investimentos, recentemente, analisando um pedido de financiamento de uma
das empresas do grupo Eletrobrás de Santa Catarina,
que pedia financiamento de um banco alemão, para...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Acompanhei esse discurso.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª acompanhou, V. Exª acompanhou. Muito bem. Fui ver o desempenho orçamentário
das empresas do grupo Eletrobrás, é de chorar, é de
chorar, com exceção da empresa de Santa Catarina,
que está executando...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Que
não é um modelo recomendável de gestão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É muito ruim.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Que
não é um modelo recomendável de gestão, porque há
muita interferência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Veja, agora, recentemente, eu fiquei
estarrecido quando soube, quando os jornais noticiaram que um complexo de produção de energia eólica,
no sertão da Bahia, foi construído sem que houvesse
linha transmissão, e quem ganhou o leilão para a construção daquele complexo já está cobrando.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador, V. Exª me havia concedido um aparte. Se
V. Exª me permitir concluir o raciocínio, eu devolverei
para que V. Exª possa encerrar o pronunciamento de
V. Exª. Mas o importante é que há, evidentemente, a
necessidade. Nenhuma empresa abre mão de distribuição de dividendo de 54%, 57% do seu lucro sem
que haja enfrentamento, Senador, V. Exª sabe disso,
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mas a verdade é que a maioria do povo brasileiro não
é acionista de empresas. Ao contrário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Veja bem, eu falo em nome da maioria do povo brasileiro. Não estou falando em nome de
acionistas.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E
daqueles que querem, portanto, a redução da tarifa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Também, também falo. Exatamente.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Que
não querem pagar por aquilo que já está pago, que não
querem continuar sendo cobrados em relação a uma
tarifa que é uma das mais caras do mundo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Falo em nome do povo brasileiro.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Tendo a geração brasileira a base hídrica.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª... vou trocar: V. Exª vem, faz o
discurso, e eu dou o aparte, porque V. Exª está no lucro; e eu, no prejuízo, em matéria de tempo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Apenas para concluir, Presidente. É apenas para dizer
a V. Exª o seguinte: o Brasil, finalmente, faz o grande
enfrentamento de que precisa para um dos insumos
mais importantes para a macroeconomia. O Brasil, para
crescer, precisa de custo de energia elétrica competitivo
com o mundo, onde nós estamos inseridos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso é óbvio.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E,
para isso, não dá para continuar distribuindo 54%, 57%
de dividendos sobre lucro auferido. Não por...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Aloysio e Senador Eduardo, o tempo
já foi acrescido diversas vezes, vou conceder-lhe um
minuto para concluir, porque nós temos outros oradores inscritos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O meu querido amigo...
O Senador, nobre líder do Governo, usurpou o
meu tempo – se eu poderia dizer –, porque ele passou
a fazer o discurso, e o aparte sou eu. Nós invertemos
a nossa posição.
O que eu queria dizer, repetir aqui a esta Casa,
que não recebo lições de matéria de defesa de interesse do povo brasileiro do Sr. Nelson Hubner ou de
quem quer que seja, não se trata disso.
Eu estou defendendo uma maneira correta de
tratar desse assunto, sem autoritarismo,, sem jogada
eleitoral, de uma forma competente, evitando erros
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grosseiros como esses que foram cometidos – e aqui
me referi a um deles. Defendo sim uma política de investimentos no setor elétrico brasileiro para modernizá-lo, para torná-lo mais eficiente como, aliás, tem sido
feito pelo Governo de São Paulo, na CESP. O nobre
Líder Eduardo Braga quando disse que não foram feitos investimentos em matéria de modernização, seguramente não se referia às empresas da CESP onde
foram feitos inúmeros investimentos para modernizar
suas usinas, aumentar sua capacidade de geração e
torná-las mais produtivas.
Mas esse, pelo visto, Sr. Presidente, é um tema
que vai dar ainda muito pano para manga. Espero que
possamos, finalmente, conhecer o parecer do ilustre
Senador Renan Calheiros que, como seria de se esperar, fará um trabalho bem feito, tendo-se de lamentar, apenas, que essas questões não foram definidas
e equacionadas antes que se esgotassem os prazos
para que as concessionárias e os Governos Estaduais,
em última análise, responsáveis e acionistas majoritários dessas empresas pudessem ter todos os dados
para tomar suas decisões. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal
Diniz, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Aloysio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica que a Excelentíssima
Senhora Presidente da República adotou, em 6 de
dezembro de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e
ano, a Medida Provisória nº 596, de 2012, que abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do
Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional,
no valor de R$ 573.330.080,00 (quinhentos e setenta
e três milhões, trezentos e trinta mil e oitenta reais),
para os fins que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
É o seguinte calendário de tramitação da Medida Provisória:
Publicação no DO
7-12-2012
Emendas
até 13-12-2012
Prazo na Comissão
*
Remessa do Processo à CD
-
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Prazo na CD
até 13-2-2013 (28º dia)
Recebimento previsto no SF
13-2-2013
Prazo no SF
14-2-2013 a 27-2-2013 (42º dia)
Se modificado, devolução à CD
27-2-2013
Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD
28-2-2013 a 2-3-2013
(43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
3-3-2013 (46º dia)
Prazo final no Congresso
17-3-2013 (60 dias)
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada e será feita a comunicação à Câmara dos Deputados com a devida publicação do calendário.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Senhora Presidente da República adotou,
em 6 de dezembro de 2012, e publicou no dia 7 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 593, de
2012, que altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011, que “institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego – Pronatec”, para ampliar
o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação
Estudante; e dá outras providências.
Nos termos dos arts 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do
art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:

Walter Pinheiro
Humberto Costa
Lídice da Mata

Ana Rita
Eduardo Lopes
Acir Gurgacz

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)**
Alvaro Dias
José Agripino

Jayme Campos
Paulo Bauer

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)**
Gim
Eduardo Amorim

João Costa
João Vicente Claudino
*PSD

Marco Antônio Costa

Sérgio Petecão

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
** Mais uma vaga, a ser compartilhada entre o Bloco Parlamentar
União e Força e o Bloco Parlamentar Minoria, conforme proporcionalidade partidária de 06 de dezembro de 2012.

Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Geraldo Thadeu
Arolde de Oliveira
PSDB

Bruno Araújo

Cesar Colnago
PP

Arthur Lira

Jerônimo Goergen
DEM

Composição
Senadores

Professora Dorinha Seabra Rezende

Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Renan Calheiros
Romero Jucá
Francisco Dornelles
Sérgio Souza
Paulo Davim
Waldemir Moka
Vital do Rêgo
Ricardo Ferraço
Ana Amélia
Casildo Maldaner
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Delcídio do Amaral

Terça-feira 11 68227

José Pimentel

Alexandre Leite

PR
Jorginho Mello
PSB
Ariosto Holanda

Severino Ninho
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Stepan Nercessian

Sarney Filho
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PTB
Jovair Arantes

Arnon Bezerra
PRP*

Jânio Natal
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a Comissão Mista que apreciará a Medida Provisória
nº 593, de 2012.
Respeitosamente, – Senador Marco Antônio
Costa, Líder do PSD.
Ofício nº 166/2012 – GLDBAG

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Brasília, 10 de dezembro de 2012

Segue junto o calendário das atividades para
publicação no Diário Oficial da União.
É o seguinte o calendário de tramitação da
Medida Provisória:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 593/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo.
TITULARES
SUPLENTES
Delcídio do Amaral
José Pimentel
Walter Pinheiro
Ana Rita
Humberto Costa
Eduardo Lopes
Lídice da Mata
Acir Gurgacz

Calendário
– Publicação no DO: 6-12-2012
– Designação da Comissão: 10-12-2012
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 12-12-2012 (6 dias após a
publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 12-2-2013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 12-2-2013
– Prazo no SF: de 13-2-2013 a 26-2-2013
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 26-2-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 27-2-2013 a 1º-3-2013 (43º
ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 2-3-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 16-3-2013
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia
ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.

A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Ofício nº 75/2012 – GLPSD
Brasília, 6 de dezembro de 2012
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 593, de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, indico os
Senadores Marco Antônio Costa e Sérgio Petecão,
pelo Partido Social Democrático – PSD, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor

Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Of./LID/nº 266/2012
Brasília, 5 de dezembro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência Os Deputados Stepan
Nercessian – PPS/RJ e Sarney Filho – PV/MA para
integrar como titular e suplente, respectivamente, a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº
593/12, que “Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro
de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para ampliar
o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação
Estudante; e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
Of. B/ nº 212/12.
Brasília, 6 de novembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Ariosto Holanda (PSB-CE), como titular, e
Severino Ninho (PSB-PE), como suplente, da Medida
Provisória nº 593, de 2012, que “Altera a Lei nº 12.513,
de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
– PRONATEC, para ampliar o rol de beneficiários e
ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras
providências”.
Respeitosamente, – Deputado Glauber Braga,
Vice-Líder do PSB.
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Ofício nº 232-L-Democratas/12
Brasília, 6 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 593/12, que
“Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para ampliar o
rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação
Estudante; e dá outras providências”.
TITULAR
SUPLENTE
Dep. Professora Dorinha
Dep. Alexandre Leite
Respeitosamente, Deputado Pauderney Avelino,
Líder do Democratas em exercício.
Of. nº 587/2012 – Bloco
Brasília, 6 de dezembro de 2012
Assunto: Indicação para Titularidade de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Jorginho Mello (PR –
SC), como membro titular na Comissão Mista destinada
a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 593, de 2012, do Poder Executivo, que “Altera a
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e
dá outras providências.”
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora, com a palavra, como orador inscrito, o
Senador Ivo Cassol, do Estado de Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que, mais
uma vez, ocupo a tribuna desta Casa, em plena segunda-feira, um dia de trabalho em que nós Senadores nos deslocamos dos nossos Estados para, aqui,
durante a semana, prestarmos serviços. No final de
semana, como no dia a dia, acompanhamos nosso
trabalho em nossos Estados, visitando as nossas bases, participando do desenvolvimento e do progresso
das nossas regiões.
Para mim, é motivo de alegria e satisfação, Sr.
Presidente, falar de Rondônia. Fui Prefeito por dois
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mandatos, fui Governador do Estado de Rondônia
por dois mandatos e, hoje, sou Senador da República.
Eu quero fazer uma retrospectiva pequena para,
depois, chegar aos fatos atuais da corrupção, da bandalheira, da sem-vergonhice, da podridão que, infelizmente, hoje, germina em nosso Estado e germina na
prefeitura da capital.
Eu me recordo que, quando era Prefeito de Rolim de Moura, renunciei ao cargo para disputar a pré-candidatura, na época, a Governador. Como candidato, após as convenções, andei pelos quatro cantos
do Estado de Rondônia.
À população de Rondônia eu deixo, aqui, o meu
abraço, aos meus amigos, às minhas amigas, aos nossos jovens, aos nossos amigos da terceira idade, que
sempre têm me acompanhado também, e, especialmente, às nossas crianças e aos nossos adolescentes.
Todo mundo que acompanhou o desenrolar do
trabalho no nosso Estado sabe que, em 2002, um jovem determinado e arrojado, do interior do Estado de
Rondônia, como alguns diziam, tucura, caipira e tudo
mais um pouco, era o candidato a Governador do Estado de Rondônia, que batia no peito e dizia que ia
moralizar o Estado.
Eu dizia que ia colocar numa balsa, no Rio Madeira, e ia despachar rio abaixo, para entrarem no Oceano
Atlântico, os desonestos e corruptos do nosso Estado.
Eu, naquela época, encontrei guarida, encontrei
respaldo na mídia televisionada, escrita e falada, quando divulguei as gravações que fiz na mídia nacional,
pelo Fantástico, da corrupção, da sem-vergonhice que
se perpetuava, ano após ano, no Estado de Rondônia,
e que sangrava os cofres públicos, Sr. Presidente. Tirava, na verdade, os recursos que eram para comprar
remédio, que eram para atender os nossos pacientes, que eram para comprar merenda, para comprar
gasolina, para comprar peça, para a infraestrutura do
Estado de Rondônia.
Eu batia no peito e dizia que iria moralizar aquele Estado. E gravando os Deputados, naquela época,
nós conseguimos fazer uma faxina. Com isso, hoje, nós
podemos dizer que a maioria do Legislativo do Estado
de Rondônia é renovada.
Mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho feito pela
minha pessoa. Todo mundo é testemunha de que hoje
eu trocaria aquela liberdade que eu tinha à época, como
Prefeito, como um cidadão comum, eu trocaria aquela
liberdade do passado, quando a minha filha ia à igreja,
à escola e não era preciso ninguém acompanhá-la para
cuidar dela. Mas, ao mesmo tempo, não me arrependo.
Ao mesmo tempo, isso só me fortalece, porque foram
ações que tive que tomar e que dividi com minha família. Eu disse que naquele momento mudaria a vida
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deles todos, mas eu encontrei respaldo, encontrei alicerce, encontrei apoio, tanto da minha esposa, Ivone,
como dos meus filhos, Júnior, Juliana e da, à época
adolescente, Karine.
Fizemos uma limpa, Sr. Presidente. Fizemos uma
faxina jamais vista no Brasil. Foi por Rondônia que começou a faxina em nível nacional. Foi por Rondônia
que começou. Foi lá que um governador se colocou à
disposição para poder fazer uma limpeza e poder trabalhar, crescer e desenvolver o nosso Estado.
Eu me recordo que, à época, a população esteve
junto comigo. Mesmo eu tendo denunciado, mesmo
tendo sido autor das denúncias, mesmo tendo tomado
providências, mesmo tendo gravado, mesmo tendo denunciado, entregue as mídias para a imprensa e para
a Justiça, mesmo assim, infelizmente, eu fui vítima de
uns políticos de partidos que, no meu Estado – não
quero aqui generalizar em nível nacional, quero simplesmente deixar no âmbito do meu Estado –, tentaram
me colocar no mesmo caldeirão, tentaram me colocar
na mesma panela, tentaram me colocar nessa mesma... sei lá o que se diz de tudo isso.
Eu, no dia a dia, consegui provar que o meu intuito, o meu propósito foi um só.
Foi moralizar o meu Estado de Rondônia, moralizar a administração pública. Nos 8 anos em que fui
Governador, houve uma modernização, uma eficiência, após os 4 primeiros anos de dificuldade. No meu
primeiro mandato, dos trés Senadores, eu tive os três
contra mim; de oito Deputados Federais, eu tive os oito
contra mim; de 24 Deputados Estaduais, 21 contra mim.
Ao mesmo tempo, com a faxina que fiz no meu
Estado, Senador, como Governador, na época, eu
também denunciei a bandalheira que existia dentro da
Prefeitura Municipal de Porto Velho. Denunciei o ex-prefeito da cidade de Ji-Paraná, que, até há poucos
dias, era Secretário da Prefeitura de Porto Velho, Jair
Ramires, com o programa de Campo Grande – Mato
Grosso do Sul, transportando em caminhões, para plantar nos canteiros de Jorge Teixeira, em Porto Velho, a
preço de ouro. Por várias vezes, fiz várias denúncias.
Além de tudo isso, falava do abandono em que
vivia Porto Velho, da falta de compromisso que o Prefeito Roberto Sobrinho tinha com a população. Roberto
Sobrinho é o prefeito afastado de Porto Velho, afastado por denúncias de corrupção na Prefeitura de Porto
Velho. Foram presos: o Prefeito Roberto Sobrinho, Jair
Ramires, Joelcimar Sampaio, Miriam Saldanha e mais
15, por um desvio que ultrapassa a casa dos R$100,
dos R$200 milhões ou, como diz o Presidente da Assembleia, R$300 milhões.
Tarde? Mas acontece. Se tivesse sido anteriormente, com certeza o desperdício teria sido bem me-
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nor, mas, mesmo assim, houve a tempo. Ocorreu a
tempo, porque a devassa que a Justiça fez dentro da
Prefeitura de Porto Velho, infelizmente, é vergonhosa
para o nosso Estado. Não podemos ter vergonha e colocar a podridão embaixo do tapete e, simplesmente,
Sr. Presidente, deixarmos por isso mesmo.
Ao mesmo tempo, quero dizer da grandeza que
tem hoje a Presidente do PT no meu Estado, Sonia,
Prefeita eleita da cidade de Jaru. São diferentes no
pensar, são diferentes no agir, são diferentes no trabalhar no dia a dia.
Mas esses que estão presos, a exemplo da Miriam
Saldanha, como outros, quantas vezes programaram
manifestação, programaram ataques a minha pessoa.
O próprio Prefeito Roberto Sobrinho foi muitas vezes
ao rádio. Em vez de cuidar da sua administração, simplesmente buscava chifre em cabeça de cavalo, tentando atacar, na época, o ex-governador Ivo Cassol.
Ao mesmo tempo, ex-colega do nosso Presidente, ex-colega do Prefeito de Porto Velho, o Deputado
Hermínio diz que o rombo da quadrilha de Roberto
Sobrinho pode chegar aos R$300 milhões. E ele fez
a denúncia, Sr. Presidente. Ele chegou até a sair do
partido, porque, infelizmente, os que estavam ao redor, mamando às custas do dinheiro público, não deram ouvido a ele.
Mas estourou a bomba. Estourou a bomba, e,
desta vez, não pela mão de um político, como eu fiz
no passado, quando fiz as denúncias e a Justiça pôde,
com aquela documentação, com aqueles documentos,
tomar providência, na forma da lei. A Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal agiram na forma da lei.
Conseguiram documentos importantes e conseguiram
provas importantes, que, infelizmente, acabam envolvendo mais um Secretário de Estado.
“Corrupção na prefeitura: Secretário de Esportes do Governo é dono de empresa que só existe no
papel...” Se ele, lá no passado, quando trabalhava na
prefeitura, fazia isso, imagine como Secretário de Estado. Olhem como estamos, infelizmente, representados
em alguns setores públicos.
E há poucos dias, o Deputado Hermínio Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa, fez mais uma
denúncia grave, de um esquema fraudulento, de propina e cheque para tudo quanto é lado contra familiares
do atual Governador do Estado de Rondônia.
Eu espero que não se espere quatro anos, eu
espero que não se espere mais três anos, ou dois
anos, para apurar. Mas que se apure imediatamente
para punir os maus gestores, aqueles que têm cargo
público e, infelizmente, trabalham em benefício próprio.
Da mesma maneira, chamavam o Deputado Hermínio
Coelho de louco. O próprio Roberto Sobrinho falava
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que era um irresponsável, que era um louco, que falava pelas estrelas, que ficava garganteando. Hoje,
infelizmente, constatamos que tudo o que ele disse é
verdadeiro. É ruim para a imagem do nosso Estado,
mas não é ruim para a imagem do nosso povo, porque,
para a imagem do nosso povo, é mais uma faxina que
está sendo feita em nosso Estado.
E não adianta vocês pensarem que, nos seus
Estados ou em outros da Federação brasileira, não
tem político desonesto e corrupto. Tem! Em vários lugares! Mas também, Sr. Presidente, temos muitos políticos sérios. Há políticos, em seus Estados, em seus
Municípios, honestos. E quando alguém souber que
há servidores públicos, nomeados, ocupando cargos
públicos, se locupletando, levando vantagem pessoal
ou de grupos particulares, denuncie, porque é dinheiro
público que está indo para o ralo.
É por isso que não tinha dinheiro, Deputado Hermínio Coelho, para a Prefeitura de Porto Velho investir
em saúde pública. É por isso que o Prefeito não queria
construir o hospital municipal de Porto Velho. É por isso
que a maioria das obras de Porto Velho está inacabada. E os contratos feitos com recursos próprios, infelizmente, são com firmas laranjas que se apropriaram
indevidamente do dinheiro público. É vergonhoso? É
vergonhoso para aqueles que cometeram o delito, o
roubo, a sem-vergonhice, a malandragem.
Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero
aproveitar a oportunidade para perguntar: cadê o Sintero do Estado de Rondônia? Os sindicalistas, na verdade, utilizam o Sindicato dos Professores do Estado
de Rondônia, uma categoria séria e comprometida, e
infelizmente sempre estão dando guarida...Quanta azia
me deram! Quanta dor de cabeça me deram! E agora estão calados! Estão calados com o Secretário de
Educação do Estado que, em 26 dias, tirou 22 diárias.
O Secretário de Estado saiu de Rondônia para ir para
os Estados Unidos fazer um curso em alguma área
específica em educação, quando, na verdade, quem
tem de ir é um professor da área. Ao mesmo tempo, o
Sindicato está calado. O Sindicato, infelizmente, está
comprometido.
Não é diferente com a Miriam Saldanha, que fazia
parte e ao mesmo tempo instigava... Quantas vezes,
quantas e quantas vezes foram para a frente do Palácio do Governo em Rondônia, foram às Secretarias?
Mas havia uma vantagem no meu governo: havia gestão séria e comprometida. Eu podia bater no peito e
enfrentar todos, porque o que eu queria era o melhor
para o nosso povo, eu queria o melhor para o nosso
Estado, e o que eu fazia era para atender a demanda
de todos os prefeitos do nosso Estado.
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Vergonhoso é o que está acontecendo hoje em
final de mandatos. No final do mandato, o prefeito foi
afastado de seu cargo, não pode chegar nem perto
da prefeitura ou da secretaria sob pena de ser preso.
A Miriam foi presa agora preventivamente; ao mesmo
tempo, o Secretário de Estado de Esportes do Estado,
Israel Xavier, está envolvido com empresas laranjas.
Meus amigos que estão me acompanhando, Israel
Xavier é o Secretário de Esporte e Cultura do atual
governo do PMDB em nosso Estado!
Até quando nós vamos assistir a isso? “Ah, mas,
ao nomearem, não sabiam o que poderia vir”... Mas
todo mundo conhece essas pessoas e sabe a maneira
como vivem em seu dia a dia. Mas a Justiça também
foi rápida: bloqueou tanto os bens do Prefeito como
os dos Secretários, daqueles que levaram vantagens
indevidas com dinheiro público. Infelizmente, essa maracutaia não foi desbaratada antes, mas, felizmente, no
momento certo, aconteceu com provas e com dados.
Quantos processos fraudulentos foram feitos?
Olhem o que diz o presidente da Assembleia
Legislativa: “Hermínio diz que rombo da quadrilha de
Sobrinho [Roberto Sobrinho, prefeito de Porto Velho]
pode chegar a R$300 milhões”. Diz assim o Presidente
da Assembleia Legislativa Hermínio Coelho: “O homem
está rico, e se tem notícia de inúmeras propriedades
suas em outros estados, como faculdade, escola e até
fazendas” – em nome de laranjas.
Infelizmente, isso é um prejuízo irrecuperável para
a sociedade, Sr, Presidente. É um prejuízo irrecuperável
para a população, que precisa de uma saúde digna,
que precisa de um médico para atender 24 horas, ou
estar à disposição no distrito de Calama, que precisa
ter um médico em São Carlos, que precisa ter médico
24 horas em Jaci Paraná, Extrema, Nova Califórnia,
Vista Alegre, União Bandeirantes. E não tem.
Mas dinheiro para fazer processo fraudulento tem.
Os agricultores do nosso Estado, Sr. Presidente,
Senador Aníbal Diniz, de União Bandeirantes...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) –...lá na
divisa com o Acre, de Nova Califórnia, Vista Alegre e
também Extrema... São terras férteis. É um local da
população, das pessoas de mão calejada. Infelizmente, a Prefeitura nunca se preocupou em deixar uma
patrola, porque não tinha dinheiro para comprar uma
patrola, mas tinha dinheiro para montar processo frio
para pagar empresas fraudulentas que faziam parte
dessa quadrilha. Não tinha uma carregadeira – eu falo
isso porque eu era governador. E as máquinas que
havia em Extrema – e a população de Extrema é testemunha disso –, e em Jaci Paraná, as estradas que
eram arrumadas, consertadas, patroladas, cuidadas,
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essas estradas quem fazia era o Estado, e era obrigação do Município.
Não tinha uma caçamba, porque infelizmente não
existia dinheiro para comprar uma caçamba, mas tinha
dinheiro para fazer processo frio. Não tinha dinheiro
para fazer ou para comprar uma PC, uma retroescavadeira para fazer um bueiro, fazer uma ponte para os
agricultores, fazer uma tenda para os agricultores, mas,
Sr. Presidente, tinha dinheiro para fazer as falcatruas
com as pessoas, a exemplo aqui do Joelcimar Sampaio, da Miriam Saldaña, que era chefe de gabinete e
continua presa, e do Jair Ramíres.
Eu denunciei a compra de grama. Olha, se no
Acre e em Rondônia não dá grama, o que é que dá
naquela região nossa? As terras podem até ser fracas em algum lugar, mas grama dá em qualquer lugar. Levaram grama da cidade de Campo Grande. Só
o frete deu um rio de dinheiro. E eu denunciei. Várias
denúncias eu fiz.
Mas, graças a Deus, Sr. Presidente, as medidas
foram tomadas, a justiça está sendo feita – a justiça
está sendo feita –, e, ao mesmo tempo, as pessoas
estão presas. E, a qualquer instante, o Prefeito de Porto Velho corre o risco de ter sua prisão decretada. É
só um desses membros abrir o bico; é só um desses
membros falar, aproveitar essa oportunidade da delação premiada e botar para fora. Aproveitar também
agora, como eu disse: “Cadê o Sintero (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia)”?
É o momento de o sindicato que representa os
professores – que deveria ser usado simplesmente para
defender os professores da área de educação, mas,
infelizmente, sempre foi utilizado com cunho político
–, agora, aproveitar este momento, e todos os professores cobrarem deles não só as contas que estão no
Município, mas contas que estão no Estado também,
Sr. Presidente,...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) –...para
que se possam tomar providências: aproveitar essa
faxina e moralizar.
Infelizmente, tudo aquilo que nós conseguimos
conquistar com esses 8 anos do meu mandato, Sr.
Presidente, o Governo do Estado de Rondônia conseguiu derrubar com 8, 10 meses no ano passado.
Com 8, 10 meses!
No ano passado, no mês de outubro, um ano
atrás, nessa época, havia 14 presos – de Secretário
de Saúde adjunto a assessor particular do Governador.
Aí alguém diz o seguinte: “Mas isso é culpa só
de um homem”.
Não! É conversa para boi dormir. É culpa também daqueles que ajudaram a elegê-lo. É daqueles
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que foram à sua casa pedir voto. Não é só culpar o
Governador; não é só culpar o Prefeito. Não! Há todo
aquele time que foi lá e disse que o cara era bom. Todo
o time que foi lá e disse que o cara era sério. Todo o
time que foi lá e disse que o cara era do jeito brasileiro.
A primeira coisa, Sr. Presidente – só mais dois
minutos para encerrar aqui, Sr. Presidente –, que o
Governo do Estado deveria ter feito quando o Presidente da Assembleia Legislativa, Hermínio Coelho,
denunciou o esquema...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) –...de cheque e de propina poucos dias atrás, deveria ter sido
exonerar duas irmãs dele; deveria ter sido, em seguida,
agir para que o cunhado fosse preso, porque o cunhado,
infelizmente, o tempo inteiro, comandou o esquema da
roubalheira, da “propinagem” no Estado de Rondônia.
Fazer como a Presidente Dilma fez: houve denúncia,
houve prisão. Houve a ação da polícia em São Paulo, em Brasília, e, imediatamente, a Presidente Dilma
meteu a caneta para cima, porque a caneta dela tem
tinta e já exonerou...
E no nosso Estado é o contrário: as pessoas
aprontam, as pessoas fazem, e fica por isso.
Vocês fazem de conta que não enxergaram, vocês fazem de conta que não viram.
E não há dinheiro, hoje, Sr. Presidente, para
comprar gasolina para as viaturas da Polícia Militar. A
empresa que fornece combustível, em nosso Estado,
para a Polícia Militar, já tem R$10 milhões de crédito.
São praticamente de 5 a 6 meses...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...de
dinheiro atrasado. Quem tem carros alugados, é em
torno de 5 a 6 meses... O Prefeito de Vilhena tem a
UTI, que está mantendo com recursos próprios para
o Estado faz quantos meses? Vai fazer de 7 a 8 meses que também não pagam as UTIs que atendem a
população da cidade de Vilhena e de todo o Cone Sul.
É esse o preço que nos estamos pagando.
Mas eu pergunto para vocês por que na minha
época tinha dinheiro. Vocês sabem quanto foi o Orçamento quando eu comecei, em 2003? Foi de R$1,5 bilhão. Hoje, é de R$6,5 bilhões o Orçamento do Estado
de Rondônia. E não há dinheiro para botar gasolina
nas viaturas da polícia; não há dinheiro para comprar
papel higiênico para os banheiros das delegacias; não
há dinheiro para se comprar ou tirar uma xerox ou comprar um papel sulfite ou uma caneta.
Infelizmente, essa é a triste situação que estão
vivendo em nosso Estado.
Mas nunca é tarde para passar a limpo.
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Ao mesmo tempo, se houve as prisões no ano
passado e já houve o cheque lá atrás – só para concluir, Sr. Presidente –, por que não foi mostrado isso?
O que há na verdade escondido atrás disso? É isso...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...que
nós precisamos apurar. Eu espero que essa apuração
consiga tirar a dúvida que o povo do Estado de Rondônia tem: se o Presidente da Assembleia está falando
demais, se o Presidente da Assembleia está falando,
como disse da Prefeitura de Porto Velho, e foi chamado de louco... Falaram que ele era inconsequente,
que não sabia das coisas, que estava falando muito;
e, hoje, isso se tornou verdade.
Então, concluindo, Sr. Presidente, espero que todas as denúncias de falcatruas – onde for, não importa,
não interessa – sejam passadas a limpo. Elas têm de
vir a público, para que a gente possa curar o mal, curar
esse tumor e, ao mesmo tempo, depois, começar a ter
uma vida boa, com fartura, com prosperidade e com
esperança, porque ...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...a desmotivação e a falta de credibilidade pública acabam
afetando todo mundo.
É por isso que peço aos amigos e às amigas
de Rondônia, especialmente as senhoras do Círculo de Oração, em casa ou na igreja, que orem pelas
nossas autoridades, não só pelo Senador Ivo Cassol,
mas pelos novos prefeitos que vão entrar, pelo novo
Prefeito de Porto Velho, o Deputado Mauro Nazif,
para que ele tenha sucesso e faça uma faxina; para
que ele assuma a Prefeitura e não acoberte os erros
e as irregularidades; e para que, com isso, ele possa
progredir para desenvolver um trabalho extraordinário e fundamental para a esperança do povo. Não é
diferente nos outros lugares.
Com certeza, com o poder das orações, vamos
conseguir iluminar a mente dos homens públicos para
que possam fazer uma gestão decente e séria para o
bem-estar da população do meu Estado, do Município
de Porto Velho, a nossa capital; e que esses corruptos
sejam, de uma vez por todas, extraídos da administração pública para que possamos ter esperança em dias
melhores, com dinheiro para a saúde, a educação, a
segurança e para a área social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ivo Cassol. Convido V. Exª
para estar aqui conosco enquanto procedo à leitura de
expediente que se encontra sobre a mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa:
– como membros titulares, a Senadora Angela Portela e os Senadores José Pimentel e
Vanessa Grazziotin, em substituição, respectivamente, aos Senadores Walter Pinheiro, Acir
Gurgacz e Inácio Arruda; e, como membros
suplentes, os Senadores Cristovam Buarque,
Humberto Costa e Walter Pinheiro, em substituição, respectivamente, aos Senadores Eduardo Lopes, Pedro Taques e Antonio Carlos
Valadares, para integrarem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 590, de 2012, conforme o Oficio n°
163, de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal; e
– como membros titulares, os Senadores Delcídio
do Amaral, José Pimentel, Walter Pinheiro e Acir
Gurgacz, em substituição, respectivamente, aos
Senadores Walter Pinheiro, Acir Gurgacz, Lídice
da Mata e Inácio Arruda; e, como membros suplentes, os Senadores Jorge Viana, Anibal Diniz,
Antonio Carlos Valadares e Vanessa Grazziotin,
em substituição, respectivamente, aos Senadores
Eduardo Lopes, Wellington Dias, Pedro Taques
e Antonio Carlos Valadares, para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 591, de 2012, conforme
o Oficio n° 164, de 2012, que vem assinado
pelo Senador Walter Pinheiro, Líder do Bloco de
Apoio ao Governo no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 163/2012 – GLDBAG
Brasília, 10 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 590/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES
SUPLENTES
Ângela Portela
Critovam Buarque
José Pimentel
Wellington Dias
Lídice da Mata
Humberto Costa
Vanessa Graziotin
Walter Pinheiro.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 164/2012 – GLDBAG
Brasília, 10 de dezembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 591/2012 os senadores relacionados na tabela abaixo, em substituição aos anteriormente indicados.
TITULARES:
SUPLENTES:
Delcídio do Amaral
Jorge Viana
José Pimentel
Aníbal Diniz
Walter Pinheiro
Antonio Carlos Valadares
Acir Gurgacz
Vanessa Grazziotin.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Passo agora a presidência dos trabalhos ao
Senador Ivo Cassol.
O Sr. Anibal Diniz, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Passo a palavra ao Senador Anibal Diniz, pelo
tempo regimental de 20 minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Ivo Cassol.
Senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, hoje, ao longo da tarde, estive
reunido com o Secretário da Fazenda do Estado do
Acre, Secretário Mâncio Cordeiro, para tratar especificamente das preocupações que estão sendo objeto
de discussão, hoje e amanhã também, por parte dos
integrantes do Consefaz – Conselho Nacional dos
Secretários da Fazenda – e também dos Secretários
da Fazenda dos Estados do Norte e do Nordeste, que
tratam sobre a regulamentação dos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Essa matéria deve ser apreciada nesta semana
no Senado e, provavelmente, na semana que vem,
na Câmara dos Deputados, para que haja uma regulamentação que dê segurança aos nossos Estados e
Municípios para o ano de 2013, já a partir do mês de
janeiro. Houve decisão do Supremo Tribunal Federal
de conferir um prazo para que o Congresso Nacional
deliberasse a esse respeito, e esse prazo está expirando agora, no final de 2012. Nesses últimos dias
legislativos que temos pela frente, temos uma grande
missão no sentido de encontrar um acordo possível
entre todas as bancadas, tanto no Senado quanto na
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Câmara, para termos a garantia de que os Estados e
os Municípios não fiquem diante de um hiato, da impossibilidade de repasse dos recursos constitucionais
do FPE e do FPM.
Temos a esperança de que o Relator Walter Pinheiro, juntando os esforços de todos os Senadores,
consiga efetivar um acordo que possa dar essa garantia aos Estados e aos Municípios. Nós envidaremos
todos os esforços nesse sentido. Acredito que, amanhã mesmo, o Senador Walter deverá se reunir com
representantes do Conselho Nacional dos Secretários
da Fazenda, para contar também com a contribuição
dos secretários de fazenda nesse seu relatório, que
é um relatório que busca um consenso. Busca-se um
consenso no sentido de não prejudicar nenhum Estado, nem os menores, nem os maiores. É feito, sim,
um esforço para garantir que haja a continuidade dos
repasses constitucionais já no início de 2013, para que
não haja um colapso na economia dos Estados e dos
Municípios caso entremos o ano de 2013 sem essa
situação ficar regulamentada.
Estou esperançoso de que o Senador Walter
Pinheiro, na condução desse relatório, vai conseguir
constituir esse acordo entre as bancadas e de que
essa matéria será aprovada no Senado Federal, para
nós a encaminharmos à apreciação da Câmara dos
Deputados.
Sr. Presidente, telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, juntamente com os Senadores Jorge Viana, Sérgio Souza e Antonio Carlos
Valadares e com os Deputados Mendes Thame e
Márcio Macêdo, tive a honra de integrar a comissão
parlamentar que participou da Conferência do Clima
da ONU – a COP 18, realizada na semana passada
em Doha, no Catar.
A delegação diplomática brasileira, liderada pelo
Embaixador André Corrêa do Lago, e o Ministério do
Meio Ambiente levaram a Doha a nossa posição pelo
avanço das conquistas alcançadas em Kyoto, deixando
claro que o Brasil tem feito sua parte para a redução
do aquecimento global.
A Ministra Izabella Teixeira deixou claro, logo na
primeira sessão plenária com os ministros dos demais países, que o objetivo do Brasil era conseguir um
acordo para viabilizar a segunda fase do Protocolo de
Kyoto, o único instrumento legal que obriga os países
desenvolvidos a reduzir suas emissões de gases de
efeito estufa.
Apesar de não poder mais ser tratada como um
problema para amanhã, a mudança climática, os problemas e as ameaças dela decorrentes foram tratados,
novamente, segundo a persistente dicotomia entre países ricos e os países em desenvolvimento. Os países
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em desenvolvimento, com o Brasil incluído, insistiram
na tese de que os desenvolvidos devem ter mais comprometimento com a redução de emissões de gases e
contribuir com mais recursos financeiros, para que se
alcance uma meta razoável em todo o Planeta. Já os
países desenvolvidos insistiram em bater na tecla da
impossibilidade de contribuir com mais do que já têm
feito, sobretudo pela persistência da crise econômica
que muitos deles enfrentam.
Aqui vale uma nota de destaque à decisão da Noruega, que anunciou investimentos de US$178 milhões
para o Fundo Amazônia, numa demonstração de apoio
aos esforços brasileiros no combate ao desmatamento
da maior floresta tropical do mundo.
Vale ressaltar que o Brasil participou da COP 18
de cabeça erguida, justamente porque tem feito todos
os esforços possíveis no sentido de cumprir aqueles objetivos estabelecidos, as metas estabelecidas pelo Presidente Lula quando da Conferência de Copenhague.
O Brasil teve participação intensa em Doha, apresentando, inclusive, a primeira proposta para uma segunda fase de Kyoto. E foi a partir desse posicionamento
que muitos países construíram alguns avanços, como
a redução das emissões de carbono negro (fuligem),
metano e ozônio, poluentes de curta duração, porque
não permanecem muito tempo na atmosfera. Mas,
só com o cumprimento desse acordo, seria possível
chegar a uma redução de 0,5ºC na temperatura até o
ano de 2050, projetando uma queda de 4ºC a 6ºC no
aquecimento global nos anos subsequentes.
O que pudemos ver claramente em Doha foi que
o Brasil fez todos os esforços para que fosse obtido o
melhor resultado da COP 18. Mas a proposta acordada
deixou a desejar em relação às pretensões brasileiras.
No grupo de trabalho sobre cooperação de longo
prazo, um dos mais importantes do encontro, que tratou
de questões como mitigação, adaptação e finanças,
vários pontos foram deixados para depois, como se o
enfrentamento dos problemas climáticos pudessem
continuar a ser adiados. Isso foi algo lamentável.
Em relação à Plataforma de Durban, por exemplo,
que prevê o estabelecimento de novo tratado climático
até 2015, para entrar em vigor em 2020, foi elaborado
apenas um roteiro dos trabalhos nos próximos anos,
sem muito detalhamento.
Já em relação ao Protocolo de Kyoto, que passa
a valer já a partir de 1º de janeiro próximo, foi mantida
uma meta baixa de redução de emissões e uma concessão, mesmo limitada (de 2,5%), para que países
do leste europeu e ex-membros da União Soviética
carregassem para o segundo período o seu chamado
“ar quente”, que são créditos de emissões reduzidas
que esses países têm, porque diminuíram suas emis-
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sões além da meta. Mas mesmo esse pequeno avanço
tem pouco significado, já que esses países de baixa
eficiência cumpriram a meta com ações simples, de
impacto real reduzido, a ponto de os críticos afirmarem que esse “ar quente” pode vir a comprometer a
integridade ambiental do novo Kyoto.
O resultado de Doha, num balanço geral, não foi
ideal na perspectiva do Brasil, que considerava essencial a continuidade do Protocolo de Kyoto, mantendo
as bases legais de comparação para um novo tratado
pós-2020. Mas, inclusive pela forte atuação do Brasil
em Doha, foi evitado o colapso de Kyoto, sem o que,
muito provavelmente, não haveria como começar a
pensar em novo regime.
Nós, Senadores e Deputados, fizemos a nossa
parte, ajudando na defesa dos pontos de interesse
do Brasil junto às instâncias de que participamos. Foi
assim, por exemplo, que atuamos em reuniões com
representantes do parlamento europeu e do parlamento alemão, nas quais discutimos e apresentamos
propostas sobre as formas de contribuição que os
parlamentos dos países envolvidos na discussão do
problema podem dar para a construção de um acordo para diminuir o aquecimento climático global. Nesses encontros, tivemos a oportunidade de relatar os
avanços que o Brasil tem conseguido no campo da
preservação do meio ambiente, com os passos dados
desde Copenhague, cumprindo e indo além das metas
assumidas, como nos resultados obtidos na redução
do desmatamento, sobretudo na Floresta Amazônica.
Pudemos expor a situação particular do meu Estado, também o Estado do Senador Jorge Viana, o Estado do Acre, que hoje tem 87% da cobertura florestal
preservados, mas que não tem recebido a remuneração correspondente e necessária. O Acre tem feito a
sua parte, no sentido de contribuir para o sequestro
de carbono, mas, ainda que tenha a sua legislação do
RED definida, não tem sido remunerado pelos serviços
ambientais prestados.
Procuramos deixar bem claro, em todas as reuniões de que participamos, tanto com os integrantes
do parlamento europeu quanto com os integrantes do
Parlamento alemão, que os serviços ambientais têm
que ser reconhecidos pela comunidade mundial como
sendo serviços que precisam ser remunerados, porque,
quem melhor protege a Floresta Amazônica, senão a
população que vive na Floresta Amazônica? Só há uma
forma de essa população prestar bem o seu serviço:
se ela for remunerada por isso, para continuar atuando
como guardiã dessa floresta, que é, sem dúvida, um
patrimônio da maior importância para a humanidade.
Defendemos que, com a extensão de nossa cobertura vegetal, devemos ter recursos compatíveis
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com a nossa contribuição para a redução dos efeitos
da emissão global de gases poluentes.
O Brasil, podemos afirmar, sem a menor duvida,
saiu do encontro de Doha de cabeça erguida. Somos
um País que temos feito a nossa parte.
Gostaria muito de salientar que o fato de continuarmos numa progressão contínua de redução dos
desmatamentos no Brasil é algo que coloca o Brasil
numa situação de protagonista. Se antes o Brasil participava dessas conferências e chegava, em algum momento, a ser cobrado por todo o efeito causado pelos
desmatamentos, esse trabalho constante dos últimos
20 anos contribuiu de maneira significativa. Saímos
de uma quantidade de quase 30 milhões de hectares
devastados para um número bem inferior nos últimos
20 anos. E isso é fruto do esforço que mobiliza todo
o Governo.
Dessa maneira, também foi mostrado todo o
esforço em relação à legislação, o Código Florestal,
a construção de uma legislação que permita o desenvolvimento com sustentabilidade, que permita o apoio
à produção agrícola, ao agronegócio, mas também o
cuidado ambiental, o cuidado com os nossos mananciais hídricos, o cuidado com a nossa floresta, de tal
maneira que nos impõe a necessidade de o Brasil ser
reconhecido como um País que está fazendo a sua
parte, mesmo ao custo de um desenvolvimento mais
lento. Há países que desenvolveram muito rapidamente a sua economia, criaram condições ideias para a
qualidade de vida do seu povo, mas, ao mesmo tempo,
acabaram com todas as suas condições ambientais. E
o Brasil persiste numa trajetória coerente de promover
o desenvolvimento sustentável, mas fundamentalmente garantir distribuição de renda e garantir também a
preservação do meio ambiente.
Antes de terminar, Sr. Presidente, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
faço questão de registrar a competência e a eficiência
dos diplomatas brasileiros envolvidos na discussão de
tema tão relevante, o que ficou cabalmente demonstrado na atuação desses diplomatas lá em Doha.
Em especial, gostaria de agradecer ao Diplomata Luiz Figueiredo, que, de maneira extremamente
atenciosa e profissional, cuidou para que a nossa delegação parlamentar tivesse todas as condições para
desempenhar as funções para as quais fomos delegados. A ele e a toda a equipe do Ministério de Relações
Exteriores, o nosso muito obrigado.
E gostaria, aqui, de fazer uma menção especial
ao Diplomata Marcelo de Oliveira, que nos deu uma
assistência impecável em toda a nossa agenda parlamentar em Doha, indo muito além de suas atribuições
e atuando, inclusive, como tradutor nas reuniões que
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fizemos com representantes do parlamento europeu e
com representantes do parlamento alemão. Foram momentos muito ricos de discussão e compartilhamento
de preocupação sobre o desenvolvimento com a qualidade de vida para a atual e para as futuras gerações.
Então, o nosso agradecimento especial ao Diplomata
Marcelo de Oliveira, que se deslocou daqui, do Brasil,
justamente para atender à delegação brasileira e cumpriu um papel de grande relevância e de muita atenção
para conosco lá, em Doha.
E, para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de pedir
a gentileza de que este pronunciamento fosse publicado, na íntegra, nos Anais do Senado.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da rádio
senado. Com os senadores Jorge Viana, Sérgio Souza e Antônio Carlos Valadares, alem dos deputados
Mendes Tames e Márcio Macedo, tivemos a honra de
integrar a comissão parlamentar que participou da
Conferência do Clima da ONU – a COP 18, realizada
semana passada em Doha, no Catar.
A delegação diplomática brasileira, liderada pelo
embaixador André Correa do Lago, e o Ministério do
Meio Ambiente levaram a Doha a nossa posição pelo
avanço das conquistas alcançadas em Kioto, deixando
claro que o Brasil tem feito a sua parte para a redução
do aquecimento global.
A ministra Izabella Teixeira deixou claro, logo na
primeira sessão plenária com os ministros dos demais
paises, que o objetivo do Brasil era conseguir um acordo
para viabilizar a segunda fase do Protocolo de Kioto,
o único instrumento legal que obriga os países desenvolvidos a reduzir suas emissões de gases-estufa.
Apesar de não poder mais ser tratada como um
problema para amanha, a mudança climática e os problemas e ameaças dela decorrentes foram tratados,
novamente, segundo a persistente dicotomia entre
países ricos e os em desenvolvimento.
Os países em desenvolvimento, com o Brasil
incluído, insistiram na tese de que os desenvolvidos
devem ter mais comprometimento com a redução de
emissões de gases e contribuir com mais recursos
financeiros para que se alcance uma meta razoável.
Já os países desenvolvidos, insistiram em bater
na tecla da impossibilidade de contribuir com mais do
que já tem feito, sobretudo pela persistência da crise
econômica que muitos deles enfrentam.
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Aqui vale uma nota de destaque a decisão da
Noruega, que anunciou investimentos de US$ 178
milhões para o Fundo Amazônia, numa demonstração de apoio aos esforços brasileiros no combate ao
desmatamento da maior floresta tropical do mundo.
O Brasil teve participação intensa em Doha, apresentando, inclusive, a primeira proposta para uma segunda fase de Kioto. E foi a partir desse posicionamento
que muitos paises construíram alguns avanços, como
a redução das emissões de carbono negro (fuligem),
metano e ozônio, poluentes de curta duração, porque
não permanecem muito tempo na atmosfera. Mas só
com o cumprimento desse acordo seria possível chegar
a uma redução de 0,5 graus Celsius na temperatura ate
o ano de 2050, projetando uma queda de 4 a 6 graus
Celsius no aquecimento global nos anos subsequentes.
O que pudemos ver claramente em Doha, foi que
o Brasil fez todos os esforços para que fosse obtido o
melhor resultado da COP 18.
Mas a proposta acordada deixou a desejar em
relação a pretensões brasileiras.
O grupo de trabalho sobre cooperação de longo
prazo, um dos mais importantes do encontro, que tratou
de questões como mitigação, adaptação e finanças,
vários pontos foram deixados para depois, como se
o enfretamento dos problemas climáticos pudessem
continuar a ser adiados.
Em relação à Plataforma de Durban, por exemplo, que prevê o estabelecimento de um novo tratado
climático ate 2015, para entrar em vigor em 2020, foi
elaborado apenas um roteiro dos trabalhos nos próximos anos, sem muito detalhamento.
Já em relação ao protocolo de Kioto, que passa
a valer já a partir de 1º de Janeiro próximo, foi mantida
uma meta baixa de redução de emissões e uma concessão, mesmo que limitada (de 2,5%) para que paises
do Leste Europeu e ex-membros da União Soviética
carreguem para o segundo período o seu chamado “ar
quente”, que são créditos de emissões reduzidas que
esses países tem porque diminuíram suas emissões
alem da meta.
Mas mesmo este pequeno avanço tem pouco
significado, já que esses paises, de baixa eficiência,
cumpriram a meta com ações simples, de impacto real
reduzido, a ponto de os críticos afirmarem que esse
“ar quente” pode vir a comprometer a integridade ambiental do novo Kioto.
O resultado de Doha, num balanço geral, não
foi ideal na perspectiva do Brasil, que considerava
essencial a continuidade do protocolo de Kioto, mantendo as bases legais de comparação para um novo
tratado pós-2020.
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Mas, inclusive pela forte atuação do Brasil, em
Doha foi evitado o colapso de Kioto, sem o que, muito
provavelmente, não haveria como começar a pensar
em o novo regime.
Nos, senadores e deputados, fizemos a nossa
parte, ajudando na defesa dos pontos de interesse do
Brasil junto as instancias de que participamos.
Foi assim, por exemplo, que atuamos em reuniões com representante do Parlamento Europeu e do
Parlamento Alemão, nas quais discutimos e apresentamos propostas sobre formas de contribuição que os
parlamentos dos paises envolvidos na discussão do
problema podem dar para a construção de um acordo
para diminuir o aquecimento climático global.
Nestes encontros, tivemos oportunidade de relatar
os avanços que o Brasil tem conseguido no campo da
preservação do meio ambiente, com os passos dados
desde Copenhagen cumprindo e indo alem das metas
assumidas, como nos resultados obtidos na redução
do desmatamento, sobretudo na floresta amazônica.
Pudemos expor a situação particular do meu
estado e do senador Jorge Viana, que tem 87% da
cobertura vegetal preservados, mas que não tem recebido a remuneração correspondente e necessária.
Defendemos que, com a extensão de nossa cobertura
vegetal, devemos ter recursos compatíveis com a nossa contribuição para a redução dos efeitos da emissão
global de gases poluentes.
O Brasil, podemos afirmar sem a menor duvida,
saiu do encontro de Doha de cabeça erguida. Somos
um país que temos feito a nossa parte.
Antes de terminar, faço questão de registrar a
competência e eficiência dos diplomatas brasileiros
envolvidos na discussão de tema tão relevante, o que
ficou cabalmente demonstrado em Doha.
Em especial, gostaria de agradecer ao diplomata
Luiz Figueiredo, que de maneira extremamente atenciosa e profissional, cuidou para que a nossa delegação
parlamentar tivesse todas as condições para desempenhar as funções para as quais fomos delegados. A
ele e a toda a equipe do Ministério de Relações Exteriores, meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Com certeza, Sr. Vice-Presidente, nosso Senador Anibal Diniz.
Sobre a mesa, projetos de lei da Câmara dos
Deputados que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Os Srs. Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro, Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Cyro Miranda, Cássio
Cunha Lima e Renan Calheiros enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210,
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Mitos sobre o
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mensalão”, publicada pela revista Época em sua edição de 13 de agosto de 2012.
A matéria destaca que para negar a existência de
um esquema de corrupção, a propaganda petista criou
uma versão que nega os fatos e que parte da defesa
dos réus abraçou essa versão no julgamento no STF.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado “Fracasso articulado”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo de 25
de setembro de 2012.
O editorial destaca a maneira como vai se desfazendo rapidamente a imagem que foi mostrada do
ex-presidente Lula no poder. As dificuldades eleitorais
que os candidatos indicados por ele enfrentam e a
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substituição gradual pela atual presidente das políticas
por ele apresentadas contribuem para isso.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro das matérias sobre o
julgamento do mensalão intituladas: “Os segredos do
mensalão”, publicada pela revista Veja de 19/09/2012,
“Agora, José Dirceu”, publicada pela revista Isto É de
19/09/2012 e “É melhor ir devagar”, publicada pela revista Exame de 19/09/2012.
As matérias destacam os rumos de um julgamento histórico realizado pelo Supremo Tribunal Federal
envolvendo o escândalo do mensalão. Condenações e
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revelações como a de Marcos Valério que disse “Lula
era o chefe”, estão presentes nessas publicações da
imprensa brasileira.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Em ação de
Valério, PT atribui empréstimos a Delúbio”, publicada
pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 03
de julho de 2012.
A matéria destaca que o Partido dos Trabalhadores alega, em ação movida pelas empresas de Valério
cobrando indenização do PT, que o ex-tesoureiro De-
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lúbio Soares não tinha poderes estatutários para fazer
captações em nome do partido.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado “O PT, de réu a
vítima”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo de
04 de setembro de 2012.
O editorial destaca a posição do Partido dos Trabalhadores diante do curso que está tomando a Ação
Penal 470, no Supremo Tribunal Federal, que julga os
acusados de praticar o Mensalão.
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Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)

68272 Terça-feira 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro do editorial intitulado, “CPI da insensatez”, publicado no jornal Estado de S. Paulo no
dia 22 de novembro de 2012.
O editorial destaca o desfecho desvirtuado da
CPI do caso Cachoeira, com a apresentação de um
relatório final inusitado, deixando claro que as investigações não avançaram e revelando que o relator utili-
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zou esse importante instrumento de investigação para
fazer uma vingança política.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, registro com muita satisfação mesmo,
a sanção, pela Presidenta Dilma Rousseff, do projeto
de lei da transparência tributária, que agora se tornou
a Lei n° 12.741, de 2012.
A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União,
Sr. Presidente.
Como sabem as Senhoras e Senhores, essa lei
da transparência tributária teve início com o Projeto de
Lei nº 174, de 2006, de nossa autoria.
De acordo com a nova Lei, a fiscal deverá conter
a informação do valor aproximado correspondente à
totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais.
Ou seja, deverão estar discriminados os valores
dos seguintes impostos: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e Cide.
A divulgação das informações tributárias será
obrigatória dentro de seis meses após a data da publicação da lei, o que facilitará a adoção dos ajustes
necessários, a cargo do governo e das empresas.
Quando apresentamos a matéria aqui no Senado,
ainda em 2006, tínhamos o objetivo, Sr. Presidente, de
justamente detalhar, para o consumidor, a participação
dos impostos na composição do preço das mercadorias, conforme manda a nossa Constituição.
É bom que se diga, Srªs, Srs. Senadores, que
essa proposição legislativa foi apoiada e subscrita
àquela época, por vários líderes dos partidos representados nesta Casa.
Na semana passada, gostaria de lembrar, participei de reunião da Comissão esta que analisa a MP
579, que reduz os valores das contas de energia e
que, muito me honra, sou relator.
Por conta desse compromisso, Sr. Presidente,
não pude comparecer à mobilização social ocorrida
em São Paulo em favor da sanção do projeto de lei da
transparência, para a qual fui pessoalmente convidado
pelo Vice-Governador de São Paulo, Guilherme Afif,
em nome das entidades produtivas.
Apesar disso, fiz manifestar, por escrito, meu integral apoio ao evento e à sanção do projeto de lei da
transparência tributária para os consumidores.
Senhoras e Senhores, nascida na sociedade organizada, graças ao trabalho e a liderança do Dr. Guilherme Afif, hoje vice-governador de São Paulo, e das
entidades comerciais, essa matéria foi legitimada pelo
apoio de mais de um milhão e meio de assinaturas.
Além do mais, é muito importante lembrar, Sr.
Presidente, que a publicação da lei da transparência
tributária hoje ocorrida, cumpre verdadeira determinação constitucional, expressamente indicada pelo artigo
150, parágrafo 5º, da Carta de 1988.
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Fizemos a nossa parte, apresentando e aprovando um projeto de transparência tributária, que será
mais um instrumento de cidadania para os consumidores no Brasil.
Por isso mesmo, a sanção da Presidenta Dilma
também simboliza, nesse contexto, um reconhecimento
do trabalho dos Senadores e Deputados, que deram
os encaminhamentos políticos adequados para que a
transparência tributária aos consumidores se efetivasse no nosso ordenamento jurídico.
Sr. Presidente, a sociedade brasileira e, mais
especificamente, os consumidores brasileiros, terão,
doravante, com a novíssima Lei nº 12.741, de 2012,
um instrumento adicional de cidadania.
Os consumidores, daqui pra frente, poderão, portanto, melhor aferir a participação dos tributos no valor
final dos produtos e serviços adquiridos.
Isso é fundamental, Sr. Presidente, para aumentar o controle social sobre a eficiência das despesas
públicas e sobre a qualidade dos serviços prestados
pelo Estado.
Enfim, são medidas como essa, nascidas na sociedade e ratificadas pelo Legislativo, que melhoram
o ambiente institucional do Brasil, com reflexos indiscutivelmente positivos no desenvolvimento econômico
e social do país.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Não havendo mais nenhum inscrito presente,
vou encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Está encerrada a sessão e convocada outra,
no horário regimental, para o dia de amanhã, às 14
horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 29, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 577, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 29, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que dispõe sobre a extinção das concessões
de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de
energia elétrica; altera as Leis nºs 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, 11.508, de 20 de julho de 2007, 11.484, de 31 de maio de 2007,
9.028, de 12 de abril de 1995, 9.492, de 10
de setembro de 1997, 10.931, de 2 de agosto
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de 2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 577, de 2012).
Parecer sob nº 38, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
e Relator Revisor: Deputado Lelo Coimbra
(PMDB-PI); favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 29,
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 10.12.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 14.10.2012)
Prazo final prorrogado: 6.2.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 27, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 578, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 27, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
permite a depreciação acelerada dos veículos
automóveis para transportes de mercadorias
e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI; e altera as Leis nºs 7.064,
de 6 de dezembro de 1982, 8.352, de 28 de
dezembro de 1991, 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, 11.775, de 17 de setembro de 2008,
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.522,
de 19 de julho de 2002, 10.893, de 13 de julho de 2004, 12.249, de 11 de junho de 2010,
e 12.546, de 14 de dezembro de 2011(proveniente da Medida Provisória nº 578, de 2012).
Parecer sob nº 36, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Deputado João Magalhães (PMDB-MG) e Relator Revisor: Senador Benedito de
Lira (PP-AL); favorável à Medida Provisória,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão
nº 27, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 10.12.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 15.10.2012)
Prazo final prorrogado: 7.2.2013
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 26, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 584, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 26, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre medidas tributárias referentes à
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realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de
2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 (proveniente da Medida Provisória nº 584, de 2012).
Parecer sob nº 35, de 2012, da Comissão Mista, Relator: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
e Relator Revisor: Deputado Edson Santos
(PT-RJ); favorável à Medida Provisória, nos
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 26,
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 10.12.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 24.11.2012)
Prazo final prorrogado: 19.3.2013
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD,
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos
Autorais e estabelece condições para o exercício das prerrogativas do Escritório Central cujo
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos
direitos relativos à execução pública de obras
musicais e literomusicais e de fonogramas.
(Pendente de emissão de pareceres da CCJ
e da CAE.)
5
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 1995
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.068, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 229,
de 1995 (nº 6.381/2005, naquela Casa), da
Comissão Especial – “Vale do São Francisco”, que dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação; revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de
junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993,
e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de
1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e
dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.545 a 1.547, de 2012,
das Comissões:
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Rodrigo Rollemberg, favorável, com ajustes
redacionais;
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– de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Sérgio Souza, favorável; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Waldemir Moka, favorável à matéria
com ajustes redacionais da CMA.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 10, de 2012)
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.070, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 156, de 2011, do Senador Alvaro Dias, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, para disciplinar a realização de eleições primárias para a escolha do
candidato a Presidente da República.
Parecer sob nº 465, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques, favorável, com as
Emendas nº 1 e 2-CCJ, que apresenta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Votação, 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.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 2012 (nº 1.870/2011, na
Casa de origem) de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo e de cargos
em comissão no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
17ª Região (ES).
Parecer favorável, sob nº 1.359, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 380, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 523, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2012 (nº 555/2012,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Adicional que Altera o Acordo de
Seguridade Social ou Segurança Social entre
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, assinado em Brasília, em 9 de
agosto de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.502, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Cidinho Santos.
12
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de
2012, por regularem matéria correlata (serviços essenciais para efeito de greve).
13
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
938, de 2012, do Senador José Agripino, soli-
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citando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem
matéria correlata.
14
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 351, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos (juros e correção
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).
15
REQUERIMENTO Nº 963, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
963, de 2012, do Senador Humberto Costa,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(crimes contra o sistema financeiro nacional).
16
REQUERIMENTO Nº 979, DE 2012
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seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
19
REQUERIMENTO Nº 990, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 990, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 69, de 2012 (que
se encontra apensado aos Projetos de Lei do
Senado nºs 752, de 2011; e 341, de 2012); e
179, de 2012, por regularem matéria correlata
(licença-paternidade).
20
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
991, de 2012, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 179, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (licença-paternidade).
21
REQUERIMENTO Nº 992, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
979, de 2012, do Senador Paulo Paim, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei da
Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de Lei do
Senado nº 136, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (proteção à mulher nas
relações de trabalho).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
992, de 2012, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (estações de apoio a condutores de
veículos de carga e passageiros).

17
REQUERIMENTO Nº 988, DE 2012

22
REQUERIMENTO Nº 998, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 988, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (doação de órgãos,
tecidos e partes do corpo humano).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
998, de 2012, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, com os Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; e
150, de 2009, que já se encontram apensados,
por regularem matéria correlata (normas para
rótulos e propaganda dos alimentos).

18
REQUERIMENTO Nº 989, DE 2012

23
REQUERIMENTO Nº 999, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 989, de 2012, do Senador Sérgio Souza,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 405, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,

Votação, em turno único, do Requerimento nº
999, de 2012, do Senador Armando Monteiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
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ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
24
REQUERIMENTO Nº 1000, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.000, de 2012, do Senador Wilder Morais,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(adicional por tempo de serviço).
25
REQUERIMENTO Nº 1.014, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.014, de 2012, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 358, de 2004; 373,
de 2007; e 389, de 2008, todos complementares, por regularem matéria correlata (Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS).
26
REQUERIMENTO Nº 1.039, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.039, de 2012, do Senador Ciro Nogueira,
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (proíbe a venda de produtos
de tabaco nos locais que especifica).
27
REQUERIMENTO Nº 1.040, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.040, de 2012, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloc o/PP –
RO) – Está encerrada a sessão.
Até uma próxima oportunidade se Deus assim
o permitir.
Um abraço.
Boa noite.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 52 minutos.)
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