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ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO
CONGRESSO NACIONAL
Nº 2, de 2011................................................
2 – ATA DA 4ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 8 DE FEVEREIRO DE 2011
2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo
Plenário, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs
22, 352, 407, de 2009; 49, 51, 52, 72, 92, 97, 98,
188, 269, 318, 365, 453, 477, 479, 521, 532, 538,
541, 547, 555, 566, 568, 572, 573, 574, 575, 577,
578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 591, 595, 596,
597, 601, 604, 607, 609, 612, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 623, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, de 2010; aprovados terminativamente
pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática....................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha
sido interposto recurso regimental, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos Projetos de Lei da
Câmara nºs 36, 250 e 271, de 2009; 36, 164 e 180,
de 2010...................................................................
2.2.2 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2011, de
autoria do Senador Flexa Ribeiro, que altera a Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), para permitir o emprego de espécies frutíferas na recomposição da reserva florestal legal e
das áreas de preservação permanente na Amazônia
Legal e em pequena propriedade ou posse rural familiar, determinar a concessão de incentivos fiscais
e creditícios para essa recomposição, e dá outras
providências............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2011, de
autoria da Senadora Marinor Brito, que suprime o
artigo 11 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB............
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Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2011, de
autoria da Senadora Marinor Brito, que altera a redação do § 2º do art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB.................................................................
2.2.3 – Discursos do Expediente
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI – Defesa da criação de um Plano Nacional de Desenvolvimento da Amazônia.........................................
SENADOR FRANCISCO DORNELLES, como
Líder – Congratulações à Presidenta Dilma Rousseff
pelo envio ao Congresso Nacional da Mensagem
que propõe a indicação do nome do Ministro Luiz
Fux para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal....................................................................
SENADOR WALDEMIR MOKA – Relato da
trajetória profissional e política de S. Exª, ressaltando sua permanente dedicação ao Estado do Mato
Grosso do Sul e à questão da agricultura..............
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Satisfação com a recente inclusão, pelo atual Governo
Federal, de medicamentos de combate à hipertensão e ao diabetes no programa Farmácia Popular.
Pedido público ao Ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, para que se aumentem os recursos destinados ao Estado do Amazonas para prevenção da
dengue e do cólera.................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Agradecimentos pelos votos recebidos por S. Exª para o
exercício do mandato de Senador da República.
Relato da trajetória de S. Exª na vida pública e das
prioridades a serem trabalhadas durante seu mandato. Registro do episódio do “apagão” vivido pelo
povo do Nordeste, na última quinta-feira. ..............
SENADOR ITAMAR FRANCO, como Líder
– Sugestão à Casa para que discuta as propostas de fixação de novo valor para o salário-mínimo
apresentadas pelo Executivo, pelo ex-candidato à
Presidência da República José Serra e pelas Centrais Sindicais..........................................................
2.2.4 – Leitura de requerimento
Nº 46, de 2011, de autoria da Senadora Marta Suplicy e outros Srs. Senadores, solicitando o
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desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº
122, de 2006. Aprovado........................................
2.2.5 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR LUIZ HENRIQUE – Lamento pelo
falecimento do ex-Ministro da Previdência Raphael
de Almeida Magalhães, ocorrido no último dia 31
de janeiro. ..............................................................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Considerações sobre o debate acerca do valor do saláriomínimo e proposta para análise de um pacote de
choque social nos bens e serviços públicos...........
SENADORA ANA RITA – Agradecimento ao
povo do Espírito Santo, em especial às mulheres,
por ter sido eleita para representar o Estado, enumerando as prioridades a serem defendidas durante
o mandato de S. Exª...............................................
SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL, como
Líder – Esclarecimentos sobre o desligamento de
energia elétrica ocorrido na Região Nordeste, no
último final de semana............................................
SENADOR WELLINGTON DIAS – Esclarecimento de que a falta de energia ocorrida na Região
Nordeste não atingiu o Estado do Piauí. Considerações sobre a educação, especialmente a pública,
defendendo a expansão do ensino técnico como
forma de erradicação da miséria............................
2.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 47, de 2011, de autoria do Senador Cícero
Lucena, solicitando voto de pesar pelo falecimento
da Sra. Lourdes Milanez.........................................
Nº 48, de 2011, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando voto de pesar pelo falecimento do publicitário, radialista e escritor Ivan
Thomaz..............................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item único
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2010,
que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no exercício de 2010, com o objetivo
de fomentar as exportações do País; altera as Leis
nºs 12.087, de 11 de novembro de 2009, 10.260, de
12 de julho 2001, 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil Brasileiro, 8.685, de 20 de julho de
1993, 11.941, de 27 de maio de 2009, 12.249, de 11
de junho de 2010, 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
10.848, de 15 de março de 2004, e 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, a Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001; modifica condições para
a concessão da subvenção em operações de financiamento de que trata o art. 1º da Lei nº 12.096, de
24 de novembro de 2009; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.162, de 8 de janeiro de 1991, e 12.096,
de 24 de novembro de 2009; e dá outras providências. (Proveniente da Medida Provisória nº 501, de
2010) Aprovado com emendas, após o Parecer
nº 3, de 2011-PLEN (Relator revisor: Senador Ro-
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mero Jucá), tendo usado da palavra os Senadores
José Agripino, Mário Couto, Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira, a Senadora Marinor Brito e o Senador Randolfe Rodrigues. (Votação nominal).......
Redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2010 (Parecer nº 4, de 2001-CDIR).
Aprovada. À Câmara dos Deputados. ..................
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 255, de 2009 (nº 980/2009, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor José Marcos Nogueira Viana, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Comunidade de Dominica. Aprovada, nos termos do Parecer nº 5, de 2011-CRE.
(Votação nominal)...................................................
2.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 297, de 2010 (nº 630/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal o nome
da Senhora Leda Lucia Martins Camargo, Ministra
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto ao Reino da Suécia. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 6, de 2011-CRE. (Votação
nominal)..................................................................
2.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 302, de 2010 (nº 656/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal o nome
do Senhor Antonio Francisco da Costa e Silva
Neto, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Jamaica. Aprovada,
nos termos do Parecer nº 7, de 2011-CRE. (Votação nominal)........................................................
2.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 303, de 2010 (nº 657/2010, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha
do Senhor Jorge D`Escragnolle Taunay Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação
Civil Internacional (OACI), sediada em Montreal,
Canadá. Aprovada, nos termos do Parecer nº 8,
de 2011-CRE. (Votação nominal)...........................
2.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
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Mensagem nº 305, de 2010 (nº 659/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Frederico Salomão Duque Estrada
Meyer, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Aprovada, nos termos do Parecer nº 9, de 2011CRE. (Votação nominal).........................................
2.3.7 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 304, de 2010 (nº 658/2010, na
origem), pela qual o Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal o nome do Senhor
Carlos Henrique Cardim, ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Noruega, e, cumulativamente, junto à República da
Islândia. Aprovada, nos termos do Parecer nº 10,
de 2011-CRE. (Votação nominal).............................
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 308, de 2010 (nº 670/2010, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Sérgio Eduardo Moreira Lima, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Hungria. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 11, de 2011-CRE. (Votação
nominal)..................................................................
2.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 317, de 2010 (nº 689/2010, na
origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor José Augusto Lindgren Alves, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Bósnia e Herzegóvina.
Aprovada, nos termos do Parecer nº 12, de 2011CRE. (Votação nominal).........................................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
– Questionamentos sobre o caso do Banco Panamericano, com a apresentação de requerimento
propondo a realização de audiência pública com a
participação do Ministro Guido Mantega, da Presidente da Caixa Econômica Federal, do anterior e do
atual Presidente do Banco Central, dos administradores do Fundo Garantidor de Crédito, assim como
dos representantes das empresas de auditoria que
trabalharam na “Due Diligence” do banco..............
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES – Defesa, pelo PSB, de uma ampla agenda
propositiva, que reflita os anseios e carências da
sociedade brasileira, com ênfase à necessidade de
uma reforma política no País. ................................
2.4.2 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 8, de 2011, lido em sessão
anterior. Aprovado.................................................
2.4.3 – Discursos (continuação)
SENADOR CASILDO MALDANER – Registro
da trajetória política e da experiência acumulada
por S. Exª, durante o período em que presidiu o
BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul. Defesa da realização de investimentos em diversos setores do Estado de Santa Catarina....................................................................
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Encaminhamento do Requerimento nº 50/2011, que solicita
a concessão do Diploma Especial Mulher-Cidadã
Bertha Lutz à Presidenta Dilma Rousseff...............
2.4.4 – Leitura de requerimento
Nº 50, de 2011, de autoria da Senadora Gleisi
Hoffmann e outros Srs. Senadores, solicitando seja
concedido à Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, em caráter excepcional, o “Diploma
Especial Mulher-Cidadã Bertha Lutz”.....................
2.4.5 – Discursos (continuação)
SENADORA MARINOR BRITO, como Líder
– Defesa de que a Amazônia ocupe uma das vagas existentes no Superior Tribunal de Justiça, na
pessoa do jurista Dr. Reynaldo Andrade da Silveira.
Apresentação da plataforma de atuação de S. Exª
no Senado Federal, assinalando sua plena concordância com todas as resoluções e indicações do
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL................
SENADOR JOSÉ AGRIPINO – Comentários acerca do blecaute ocorrido recentemente na
Região Nordeste. Registro da existência de falhas
na gestão, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Sugestão para que os recursos obtidos
a partir da taxa de fiscalização destes serviços
sejam efetivamente aplicados no seu controle de
qualidade.............................................................
2.4.6 – Comunicações
Da Liderança do Democratas no Senado Federal, indicando o Senador José Agripino como o
Líder do Partido até o dia 15 de março de 2011.
(Ofício nº 5/2011, de 8 do corrente).....................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, indicando o Senador Humberto
Costa como Líder do Bloco. (Ofício nº 4/2011, de
8 do corrente)........................................................
Da Liderança do PMDB do Senado Federal,
subscrito pelos demais líderes, comunicando formação de Bloco composto pelos partidos do PMDB,
PP, PMN e PSC. (Ofício nº 27/2011, de 8 do corrente)......................................................................
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2.4.7 – Leitura de Propostas de Emenda
à Constituição
Nº 1, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que altera a data da posse
do Presidente e Vice-Presidente da República e dos
Governadores e Vice-Governadores dos Estados e
do Distrito Federal..................................................
Nº 2, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Gilvam Borges, que restabelece o
adicional por tempo de serviço, como componente
da remuneração das carreiras da magistratura e
do ministério público e dá outras providências pertinentes...................................................................
2.4.8 – Discursos após a Ordem do Dia
(continuação)
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Comunicação
de que a TV Senado passará a ser transmitida, ainda
este ano, em canal aberto, na região metropolitana
de Belém, capital do Pará. Anúncio e justificativa de
projetos de lei apresentados por S. Exª ao início da
sessão legislativa, um que altera a base de cálculo
da compensação financeira paga pela exploração
de recursos minerais, e outro, que institui o açaí
como fruta nacional................................................
2.4.9 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 5, de 2011, lido em sessão
anterior. Aprovado.................................................
2.4.10 – Discursos após a Ordem do Dia
(continuação)
SENADOR CYRO MIRANDA – Críticas à suposta intenção do governo, que teria sido noticiada
pelo jornal Folha de S. Paulo, de elevar a alíquota
do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
sobre compras realizadas no exterior com cartão
de crédito, a fim de conter gastos no exterior, considerando-a medida mais voltada ao aumento da
arrecadação tributária.............................................
2.4.11 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nº 81, de 2011, de 2 do corrente, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 168/2011-TCU-Plenário, sobre a construção da Subestação de 230 Kv, uma das instalações que integra as obras de Modernização da
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, da
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás........................
Nº 82, de 2011, de 2 do corrente, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 169/2011 – TCU-Plenário, sobre os
serviços relativos às Subestações das carteiras de
Propeno, Gasolina Coque e HDT, no âmbito das
obras de Modernização da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas – REPAR, da Petróleo Brasileiro
S.A. – Petrobrás......................................................
2.4.12 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plená-
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rio dos Projetos de Lei do Senado nºs 43, de 2003;
306, 520 e 565, de 2009; 28 e 170, de 2010. ........
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas perante a Mesa, aos Projetos de Lei
do Senado nº 653, de 2007 e 195, de 2010-Complementar. ..............................................................
Abertura de prazo de dois dias úteis, a partir
desta data, para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado para que a Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2008,
continue sua tramitação..........................................
2.4.13 – Ofícios
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal, de indicação de
Senadores para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (Ofício nº 5/2011, de 8 do
corrente)...........................................................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de indicação de Senadores para integrarem, na
qualidade de titulares e suplentes, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Ofício nº 25/2011,
de 8 do corrente)..................................................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação de Senadores para integrarem, na
qualidade de titulares e suplentes, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (Ofício nº 20/2011,
de 8 do corrente)..................................................
Da Liderança do PTB no Senado Federal, de
indicação de Senadores Armando Monteiro e Gim
Argello para integrarem, na qualidade de titulares,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(Ofício nº 17/2011, de 8 do corrente)...................
Da Liderança do Democratas no Senado Federal, de indicação da Senadora Kátia Abreu para
integrar, como titular, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (Ofício nº 04/2011, de 8 do
corrente)................................................................
Da Liderança do Democratas no Senado Federal, de indicação do Senador Demóstenes Torres
para integrar, como suplente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. (Ofício nº 06/2011, de
8 do corrente)........................................................
Da Liderança do PSOL no Senado Federal,
de indicação de Senadores para integrarem Comissões Permanentes do Senado Federal. (Ofício nº
01/2011, de 8 do corrente)...................................
2.4.14 – Leitura de requerimento
Nº 51, de 2011, de autoria da Senadora Ana
Rita e de outros Srs. Senadores, solicitando que o
Período do Expediente do dia 15 de março de 2011,
seja destinado a Sessão Especial para celebrar o
lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2011, cujo tema será Fraternidade e a vida
no Planeta, com o lema A criação geme em dores
de parto (Rm 8, 22)................................................
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2.4.15 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 9, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
2.5 –ENCERRAMENTO
3 – ATOS ADMINISTRATIVOS
3.1 – Atos do Presidente
Nºs 5, 6 e 9, de 2011....................................
4 – EMENDAS
Nºs 1 a 24, apresentadas à Medida Provisória
nº 515, de 2010......................................................
Nºs 2 a 62, apresentadas à Medida Provisória
nº 516, de 2010......................................................
Nºs 1 a 113, apresentadas à Medida Provisória nº 517, de 2010..............................................
Nºs 1 a 72, apresentadas à Medida Provisória
nº 518, de 2010......................................................
Nºs 1 a 5, apresentadas à Medida Provisória
nº 519, de 2010......................................................
Nºs 3 a 54, apresentadas à Medida Provisória
nº 520, de 2010......................................................
Nºs 1 a 9, apresentadas à Medida Provisória
nº 521, de 2010......................................................
Nºs 1 a 10, apresentadas à Medida Provisória
nº 522, de 2011......................................................
Nºs 1 a 21, apresentadas à Medida Provisória
nº 523, de 2011......................................................
Nºs 1 e 2, apresentadas à Medida Provisória
nº 524, de 2011......................................................
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, NO DIA 8-2-2011
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CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
01812

01812

01814
01840
01938
02204
02284
02292
02352
02367
02377
02408

CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e
Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)

SENADO FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL

6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
7 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
9 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania

11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 4ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 8 de fevereiro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy e dos Srs. Wilson Santiago,
Pedro Simon e João Pedro
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 20 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2009 (nº
787/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Floresta Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2009
(nº 1.082/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Norte Brasil de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Urupá, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 407, de 2009 (nº
720/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rede Brasileira
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2010 (nº
932/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Planaltinense Comunitária de Radiodifusão da
Cidade Satélite de Planaltina – DF para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Planaltina, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 2010 (nº
1.095/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Agrovila São Sebastião – Acas
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Sebastião, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2010 (nº
1.116/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Paranoá para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Paranoá, Distrito Federal;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2010 (nº
1.649/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Amigos da Colônia Agrícola Vicente Pires
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Taguatinga, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de 2010 (nº
1.815/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Vale do Paraíso, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 2010 (nº
1.823/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Seringueiras, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2010 (nº
1.824/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Ouro Preto Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Theobroma, Estado de
Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 2010
(nº 2.037/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2010
(nº 2.250/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Sistema
de Comunicação Sol Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Anori, Estado do Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2010
(nº 2.171/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Nortão
Comunicação e Publicidade LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do
Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 365, de 2010
(nº 2.154/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede Pa-
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raibana de Radiodifusão, Sons e Imagens Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Poço Dantas,
Estado da Paraíba;
Projeto de Decreto Legislativo nº 453, de 2010
(nº 2.019/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Amigos de Palmelo – Acap para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Palmelo, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de 2010
(nº 2.434/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Radiodifusora Voz do Povo FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade do Guará, Distrito Federal;
Projeto de Decreto Legislativo nº 479, de 2010
(nº 2.462/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Comercial de Presidente Prudente Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de 2010
(nº 1.798/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Agreste Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santo Antônio, Estado do Rio Grande
do Norte;
Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2010
(nº 2.493/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Regional FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Muritiba, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2010
(nº 2.561/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Rio Corrente Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de 2010
(nº 2.579/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Jorge Amado para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cotegipe, Estado da Bahia;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 547, de 2010
(nº 2.611/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural da Cidade de Fátima
– BA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fátima, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de 2010
(nº 2.638/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Pontal do Sul e Norte de
Itapitanga – Ascomp para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapitanga, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 2010
(nº 2.681/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora do Amazonas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 568, de 2010
(nº 2.701/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Cidade de Campinas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itu, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 572, de 2010
(nº 2.273/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Apucarana para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Apucarana, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 573, de 2010
(nº 2.318/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Terra FM
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Tapejara, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de 2010
(nº 2.324/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à União
Comunitária Catuporanga – UCC para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Tebas, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 575, de 2010
(nº 2.329/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Radiodifusão Comunitária Gralha Azul FM para executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Araucária, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 2010
(nº 2.415/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sacemi
– Sociedade Ambiental, Cultural e Educacional
de Iretama para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iretama, Estado
do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2010
(nº 2.471/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Ângulo,
Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 2010
(nº 2.472/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Terra
Boa, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 581, de 2010
(nº 2.509/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Arena FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Fernandópolis, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 582, de 2010
(nº 2.512/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do Conjunto Hawthorne para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Peabiru, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 583, de 2010
(nº 2.529/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cultura de Arapongas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 584, de 2010
(nº 2.534/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Cidade Pato Branco Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2010
(nº 2.539/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Difusora de Londrina Ltda. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Londrina, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 591, de 2010
(nº 2.578/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores da Jaguatirica e Adjacências
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campina Grande do Sul, Estado
do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 595, de 2010
(nº 1.832/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Paineira para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Araçariguama, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 596, de 2010
(nº 1.889/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cidadã para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 597, de 2010
(nº 1.940/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Pró-Desenvolvimento Cultural de Pinhal
Rádio Comunitária Alegria – FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pinhal, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2010
(nº 2.594/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Stéreo Liberdade FM Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora em frequência
modulada na cidade de Patos de Minas, Estado
de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 604, de 2010
(nº 2.629/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sinco
– Sistema Nacional de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Satarém, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 607, de 2010
(nº 2.659/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Comunidade de Aranhas
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senhora de Oliveira, Estado de
Minas Gerais;

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2010
(nº 2.673/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV Stúdios de Ribeirão Preto S/C Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 612, de 2010
(nº 2.678/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Portel, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 615, de 2010
(nº 2.725/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Carioca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 616, de 2010
(nº 2.731/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV Juiz de Fora Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 617, de 2010
(nº 2.734/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
de Rádio e Televisão Norte Mato-Grossense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Campinápolis,
Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 618, de 2010
(nº 2.741/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Catanduva Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Catanduva, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 619, de 2010
(nº 2.744/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Fundação João Paulo II para explorar serviço
de radiofusão sonora em ondas médias na cidade
de Gravatá, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 620, de 2010
(nº 2.745/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Independente de Barretos Ltda.
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para explorar serviço de radiofusão sonora em
ondas médias na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 623, de 2010
(nº 2.752/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Difusora do Amazonas Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora em frequência modulada na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 649, de 2010
(nº 1.891/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Alegria
– RS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alegria, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 650, de 2010
(nº 1.910/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Liberdade FM
de Catuípe para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Catuípe, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 652, de 2010
(nº 1.965/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Clube
do Livro Amigos da Leitura para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Três de
Maio, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 653, de 2010
(nº 2.001/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Obra
Social e Cultural Santo Antônio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caçapava, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 654, de 2010
(nº 2.012/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária de Taquari para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Taquari, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 655, de 2010
(nº 2.048/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Miriam Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 656, de 2010
(nº 2.103/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Bréscia de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Nova Bréscia, Estado
do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 657, de 2010
(nº 2.185/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Vila Maria para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vila Maria, Estado do
Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 658, de 2010
(nº 2.375/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Web Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Rio Novo, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 659, de 2010
(nº 2.445/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Lazer União e Cultura de Capela de
Santana para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capela de Santana,
Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 660, de 2010
(nº 2.516/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Passo
Fundense Rádio-TV Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 661, de 2010
(nº 2.544/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundação
Cultural e Educativa Padre Victor para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Três Pontas, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 662, de 2010
(nº 2.556/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
Farol de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Curvelo, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 663, de 2010
(nº 2.565/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Belém Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Belém, Estado do Pará;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 665, de 2010
(nº 2.634/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Estância Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de São Lourenço, Estado de Minas
Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 666, de 2010
(nº 2.655/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Agentes Vida e Saúde de Ciríaco
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ciríaco, Estado do Rio Grande
do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 667, de 2010
(nº 2.657/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 668, de 2010
(nº 2.669/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Televisão
Oeste Baiano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barreiras,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 669, de 2010
(nº 2.675/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Grupo
Tucano de comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tucano, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 670, de 2010
(nº 2.684/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Colonial Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Três de Maio, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 671, de 2010
(nº 2.700/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Mirante Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de São João da Boa Vista, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 672, de 2010
(nº 2.702/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Triunfo de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 673, de 2010
(nº 2.703/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Emissora Diário da Região Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Mirassol, Estado de
São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 674, de 2010
(nº 2.708/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária São José para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Anguera, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 675, de 2010
(nº 2.716/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Painfilhense – Ascopan
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paim Filho, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 676, de 2010
(nº 2.717/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Vicente
Dutra para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vicente Dutra, Estado do
Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 677, de 2010
(nº 2.736/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à FM Industrial Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Uruçuca, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 678, de 2010
(nº 2.755/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Virgílio Ribeiro
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Conceição do Rio Verde, Estado
de Minas Gerais; e
Projeto de Decreto Legislativo nº 679, de 2010
(nº 2.780/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Arizona de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará.

Quarta-feira 9

01681

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2009 (nº
2.191/2007, na Casa de origem, do Deputado
Narcio Rodrigues), que institui o dia 6 de dezembro como Dia Nacional do Extensionista Rural;
– Projeto de Lei da Câmara nº 250, de 2009 (nº
2.207/2007, na Casa de origem, da Deputada
Nilmar Ruiz), que institui o dia 27 de junho como
o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado em âmbito nacional;
– Projeto de Lei da Câmara nº 271, de 2009 (nº
3.593/2008, na Casa de origem, do Deputado
Luis Carlos Heinze), que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Calcário Agrícola;
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2010 (nº
5.819/2009, na Casa de origem, do Deputado
Luiz Alberto), que inscreve os nomes dos heróis da Revolta dos Búzios João de Deus, Lucas
Dantas, Manuel Faustino e Luis das Virgens no
Livro dos Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei da Câmara nº 164, de 2010 (nº
5.255/2009, na Casa de origem, do Deputado
Roberto Alves), que confere ao Município de Taubaté, no Estado de São Paulo, o título de Capital
Nacional da Literatura Infantil; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2010 (nº
6.498/2009, na Casa de origem, do Deputado
Luiz Carlos Hauly e outros Senhores Deputados), que institui o ano de 2011 como o Ano da
Holanda no Brasil.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos
vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Há oradores inscritos.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª está inscrito pela Liderança, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Senador Cristovam, V. Exª tem a palavra pela
ordem.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ser
inscrito para uma comunicação inadiável; e peço a V.
Exª que retire o meu nome da lista de inscrições.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
‑ PB) – À Secretaria, para registrar a solicitação de
V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti; em seguida, ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu gostaria que a Senadora Vanessa ficasse como
primeira inscrita para uma comunicação inadiável; e
eu fico como o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB ‑
PB) – Deferida a solicitação de V. Exª.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
por dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero hoje abordar um tema que, se fosse considerar o
tamanho da área, eu poderia dizer que é o tema mais
importante do País: a Amazônia, cuja área correspon-
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de a 61% do território nacional. Então, eu não poderia deixar de incluir, neste início de legislatura, o tema
para debate. Principalmente, chamando a atenção do
novo Governo, sob o comando da Presidente Dilma,
para a nossa região.
É muito importante que nós tenhamos um plano
nacional de desenvolvimento da Amazônia, porque,
quando se fala em Amazônia, o que se vê na televisão,
nos documentários, nas reportagens, é mata, bichos
e, quando muito, índios.
Eu tenho aqui os dados – não sei se finais –
do Censo de 2010, de que na Amazônia habitam
25.469.352 pessoas. E aqui nós temos habitantes das
capitais como Belém, Manaus, Porto Velho, Rio Branco,
Boa Vista, Macapá, Cuiabá e São Luís, já que parte do
Maranhão está na Amazônia. Então uma área de 61%
do território nacional, com uma população maior que
a maioria dos Países da América Latina – por exemplo, maior que a Venezuela, que faz fronteira com o
meu Estado de Roraima –, não tem uma política que,
de fato, valorize prioritariamente o ser humano, o habitante da Amazônia. E isso faz com que a Amazônia
ainda tenha, por exemplo, registros de doenças consideradas doenças descuidadas, como é o caso da
tuberculose, notadamente entre a população indígena,
hanseníase, a oncocercose, uma série de doenças que
têm tratamento, algumas até com prevenção, mas que
ainda imperam na região por falta de uma política que
leve em conta, primeiro, a importância dessa região
da Amazônia. Região que tem 11 mil quilômetros de
fronteira seca com Países que vão desde o Suriname,
passando pela Guiana Francesa, a ex-Guiana Inglesa,
República da Guiana atualmente, e descendo, passando pela Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru.
No entanto, as fronteiras que são vitais para o
País e para a região são mais descuidadas do que
qualquer outra coisa na Amazônia, e é por lá que entram as drogas e as armas que abastecem o narcotráfico dos grandes centros do País, como é o caso
do Rio de Janeiro.
Então, pensar em resolver alguns problemas
nacionais, sem cuidar da Amazônia, sem cuidar das
fronteiras, é, no mínimo, eu considero, uma enganação, para não dizer palavra mais forte.
Aqui no Senado, eu já tive a oportunidade de presidir a Subcomissão da Amazônia e, até o ano passado, presidi a Subcomissão Permanente da Amazônia
e da faixa de fronteira.
Nesse período, num trabalho de diagnosticar
a região, objetivando a apresentação de um projeto
para criar um Plano Nacional de Desenvolvimento da
Amazônia, nós ouvimos vinte autoridades da região,
como o Presidente da Funai, o Presidente do BN-
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DES, para ver que planos existiam no BNDES para o
desenvolvimento econômico e social da Amazônia, o
Ministério do Meio-Ambiente, o Presidente do Ibama,
o Ministério da Integração Nacional, a Secretaria-Geral
da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o Governo de Roraima, o Ministério da Defesa, o
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Diretor do Inpa,
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Presidente da Embrapa, a Academia Brasileira de Ciências, a Reitora da Universidade do Acre, a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, o Centro de
Biotecnologia da Amazônia, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Instituto Evandro Chagas, a Embrapa da
Amazônia Oriental, não ouvimos ainda a da Amazônia Ocidental, o Ministério das Relações Exteriores e
alguns presidentes de Assembléias.
Senadora Vanessa, para quê? Para fazer um
diagnóstico a partir do sentimento e da inteligência
daqueles que estão na Amazônia. Porque nós estamos cansados, na Amazônia, de receber receitas e
propostas que são fabricadas por amazonófilos, mas
não por amazônidas. Isso provoca uma distorção que
não ajuda a população da Amazônia.
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Em seguida, com muito prazer.
Por exemplo, nós temos uma população indígena
na Amazônia de 206 mil índios. Pode parecer pouco,
mas são 206 mil brasileiros que, em comparação com
toda a população indígena no Brasil, é significativa. No
entanto, nem sequer para os índios existe uma política
de valorização do ser humano.
A minha preocupação é esta: que política temos
para melhorar a condição de vida do homem, da mulher e da criança na Amazônia?
Antes de prosseguir, quero ouvir com muito prazer
a Senadora Vanessa Grazziotin, que é uma Senadora
da Amazônia, do nosso Estado do Amazonas.
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Muito
obrigada, nobre Senador Mozarildo. Primeiro, quero dizer da minha alegria em fazer um aparte a V. Exª neste
plenário do Senado Federal e, segundo, quero dizer que
tenho a certeza de que não só travaremos aqui nesta
Casa um grande debate sobre a nossa região, sobre
a Amazônia, mas também realizaremos um grande
trabalho em defesa da Amazônia. Aliás, daremos continuidade à dedicação de muitos Parlamentares, tanto
Senadores quanto Deputados Federais, em relação à
região, ao seu desenvolvimento, à busca da qualidade
de vida da sua gente. V. Exª, Senador Mozarildo, meu
vizinho do Estado de Roraima, tem sido uma dessas
vozes. V. Exª tem um mandato muito ligado à defesa
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da região e à defesa daquele povo. Então, quero dizer
que estarei ao seu lado nessa luta, para que possamos
transformar a região que já é, do ponto de vista das
suas riquezas e potencialidades naturais, a mais rica
do Planeta, mas que também seja rica na qualidade
de vida, no acesso à educação, no acesso à saúde
da sua população. Tenho certeza de que a saída para
o Brasil e para o mundo está na nossa região. Basta
que se invista em pesquisa, em ciência, em tecnologia, transformando as nossas riquezas em produtos
com valor agregado. Esse é o grande desafio de V. Exª.
Saiba que é o meu grande desafio também. Parabéns
não só pelo pronunciamento, mas pela conduta que
vem tendo nesta Casa nos últimos anos. Estou aqui
muito para aprender com o trabalho de V. Exª. Muito
obrigada, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senadora Vanessa, V. Exª, como Deputada Federal,
notabilizou-se – eu diria – de maneira prioritária, justamente pelo trabalho em defesa da Amazônia. E fico
muito feliz que V. Exª esteja hoje no Senado, porque
tenho certeza de que esta nossa luta vai ser reforçada,
inclusive com melhor articulação com a Câmara dos
Deputados, a fim de que façamos um trabalho aqui no
Parlamento visando a produzir, já que nunca houve,
por parte do Poder Executivo e também – diria – do
próprio Poder Legislativo, uma espécie de Estatuto da
Amazônia. Aliás, compunha a plataforma do Presidente
Lula na sua primeira campanha. Ele dizia: “É chegada
a hora de se parar de dizer o que não se pode fazer
na Amazônia, mas de dizer como pode, o que pode e
como é que devem ser feitas as coisas na Amazônia
para que possam todos que lá vivem – repito, homens,
mulheres, crianças – ter uma vida melhor”.
Finalizo, enfatizando a importância de podermos
ouvir todos os Governadores, todos os Prefeitos das
capitais, pelo menos, universidades federais, estaduais
e municipais da região – alguns centros de referência
da inteligência da Amazônia já foram ouvidos –, para
que ainda neste semestre possamos apresentar este
projeto para que seja debatido na Câmara, no Senado e, aprovado, possa se transformar num plano independente de atuais Presidente, Governadores; que
seja realmente uma grande cartilha para valorizar as
pessoas que vivem na Amazônia que, aliás, eu sempre
digo, pagam alto preço para continuarem a ser brasileiros porque lá as condições sanitárias e de saúde são
piores do que no resto do Brasil e o atendimento, mais
precário do que em todas as regiões do País. Portanto,
neste meu primeiro pronunciamento desta legislatura,
quero deixar esta palavra em defesa da Amazônia.
Voltarei para falar depois da mineração na Amazônia porque é impossível acreditar que tenhamos
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tanta riqueza que não exploramos por firulas, já que
é permito pela Constituição a exploração mineral na
Amazônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles,
pela Liderança do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu prezado ilustre Senador Wilson Santiago,
que muito honra o Estado da Paraíba e este Senado
Federal...
Eu pediria que a Senadora Vanessa...
Senador Wilson Santiago....
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª está com a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
É uma honra falar numa sessão presidida por V. Exª,
ilustre Senador que muito honra o Estado da Paraíba,
Srªs e Srs. Senadores, quero congratular-me com a
Presidenta Dilma Rousseff pelo envio ao Senado Federal de mensagem propondo a nomeação do Ministro
do Superior Tribunal de Justiça Luiz Fux para o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Competência, dignidade, caráter, espírito público
são outros nomes do Ministro Luiz Fux. Dono de um
currículo que honra a magistratura brasileira, Luiz Fux
chegará ao Supremo Tribunal Federal em um momento
importante para o País, em que esse tribunal deverá
tomar importantes decisões envolvendo as finanças
públicas, o processo eleitoral, as garantias e direitos
do cidadão.
Luiz Fux foi membro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo hoje Ministro do Superior
Tribunal de Justiça. O Ministro Luiz Fux é catedrático
em Processo Civil e livre-docente da mesma disciplina,
aprovado em concursos realizados pela Faculdade de
Direito da Universidade do Rio de Janeiro.
Tem em sua biografia a elaboração de mais de 17
obras jurídicas, destacando-se a sua tese de cátedra
Tutela de Segurança e Tutela da Evidência, publicada pela editora Saraiva. É autor do notável Curso de
Processo Civil, obra em volume único, 2.000 páginas,
publicado pela editora Forense em sua 5ª edição.
O Ministro Luiz Fux é membro eleito da Acadêmica Brasileira de Letras Jurídicas e, em 2009, assumiu a presidência da Comissão de Juristas instituída
pelo Senado Federal, para elaborar o novo Código
de Processo Civil, que foi transformado no PL nº 166,
aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos
Deputados.
O Ministro Fux tem participação comprovada em
aproximadamente 500 eventos nacionais e interna-
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cionais, tendo representado o Brasil em importantes
fóruns internacionais.
Srªs e Srs. Senadores, o Supremo Tribunal Federal é hoje o mais importante órgão do Estado brasileiro, exercendo, para a tranquilidade do País, além
das atribuições a ele inerentes, quase as funções de
um poder moderador. A presença do Ministro Luiz Fux
no Supremo Tribunal Federal vai honrar esse tribunal,
vai honrar o Estado do Rio de janeiro e vai engrandecer o Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
terminar, eu queria dizer que tomou posse ontem como
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio o
Desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos.
O novo presidente é magistrado altamente conceituado pela sua competência, seriedade, capacidade de trabalho e de liderança. Magistrado de carreira,
é natural da cidade de Cambuci, no Estado do Rio de
Janeiro; formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.
Desde 1979, honra a magistratura do Estado do
Rio. Tomaram também posse o Desembargador Antônio
José Azevedo Pinto, como Corregedor Geral de Justiça,
e os Desembargadores Nametala Jorge; Nascimento
Póvoas Vaz; Eduardo Ferreira Duarte como primeiro,
segundo e terceiro vice-Presidentes.
Como Senador do Estado do Rio de Janeiro,
quero congratular-me com o Tribunal de Justiça do
Rio pela presença de desembargadores tão ilustres na
Presidência, na Corregedoria e nas vice-presidências
desse Tribunal.
Gostaria também, neste momento, de prestar
minha homenagem ao ex-Presidente Desembargador
Luiz Zveiter, pelo importante trabalho que realizou na
Presidência do Tribunal, deixando para o seu sucessor
um tribunal informatizado e considerado o mais eficiente
do País. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio recebeu
1.218.000 novos processos e julgou 1.233.000, tendo
julgado mais ações que recebeu, mostrando um elevado índice de produtividade.
O Estado do Rio de Janeiro sente-se honrado
em ter tido na Presidência do Tribunal de Justiça um
magistrado da categoria de Luiz Zveiter e ter hoje
como seu sucessor o Presidente Manoel Alberto Rebêlo dos Santos.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Entre os Senadores presentes, está na lista de
oradores o Senador Waldemir Moka.
V. Exª tem dez minutos.
A próxima é a Senadora Vanessa Grazziotin, para
uma comunicação inadiável.
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Com a palavra, o Senador Waldemir Moka por
dez minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Wilson Santiago, do querido Estado da
Paraíba, é um prazer e uma alegria vê-lo presidindo a
sessão do Senado Federal, uma vez que V. Exª, assim
como eu, é egresso da Câmara Federal. Temos aqui
também a Senadora Vanessa Grazziotin, que representa um dos Estados mais belos deste País, o nosso
querido Amazonas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um
dia muito especial para mim. Sou do Mato Grosso do
Sul, Senador Pedro Taques, irmão do nosso querido
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul nasceu do nosso
querido Mato Grosso. Para V. Exª ter uma ideia, sou
formado pela então Universidade Federal do Mato
Grosso, embora seja do Mato Grosso do Sul.
Mas quero dizer da minha alegria. Comecei em
Campo Grande como Vereador, nos idos de 1982. Presidi a Câmara Municipal de Campo Grande. Recémformado médico, no primeiro ano, na primeira legislatura, eu presidi a Câmara da nossa capital. A partir de
então, fiz carreira como Deputado Estadual por três
mandatos em meu Estado, fui Deputado Federal por
três mandatos e hoje chego ao Senado Federal. É minha
estreia nesta tribuna e faço este discurso com muita
emoção, com uma felicidade muito grande, de alguém
que sentiu muito ao deixar a medicina para dedicar-se à
carreira política. Senador Mozarildo, V. Exª, que é meu
colega médico, sabe que a medicina é uma carreira
apaixonante. Quando me dediquei à carreira política,
senti muito, mas continuei dando aula, Mozarildo. Fui
professor da Universidade Federal, professor de Química, nos anos 1970, durante quinze anos. Preparei,
no meu Estado, muitos jovens que hoje são médicos,
dentistas, engenheiros.
Nessa campanha, obtive a solidariedade do meu
Estado. Quero aqui reconhecer o apoio do Governador
do meu Estado, André Puccinelli, médico como nós.
Eu e o André começamos juntos, em 1982. Sempre no
meu querido velho MDB, nunca tive outro Partido na
minha vida. Estou filiado ao MDB desde 1978. Nunca
tive um outro Partido na minha vida. Procuro sempre a
trincheira. Já divergi, já disputei... Aliás, eu e o Senador
Wilson Santiago disputamos a Liderança do PMDB na
Câmara dos Deputados. Eu me orgulho muito de ter
disputado com o Senador Wilson Santiago.
Mas quero dizer a cada um de vocês que essa
trajetória política sempre veio acompanhada de uma
dedicação muito grande ao meu Estado, Mato Grosso do Sul.

01694

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Eu entrei para a política pelas mãos do saudoso
Senador Ramez Tebet. Ramez, na época, me orientava. Ele sempre foi a grande liderança do Estado. Acho
que Mato Grosso do Sul teve grandes Senadores. Presidiu o Congresso Nacional o Senador Fragelli, também do meu Estado, da nossa querida Aquidauana,
mas o Senador Ramez Tebet foi o sul-mato-grossense
que alcançou a maior projeção nacional, pelo menos
no meu entendimento, ao presidir o Congresso Nacional e ao ser Ministro da Integração Nacional. Para
o nosso orgulho, hoje, a sua filha, Simone Tebet, é a
Vice-Governadora. Nós disputamos e ganhamos a
eleição recentemente, com o Governador André e a
Vice Simone Tebet.
Eu dizia aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras
que tive o privilégio de fazer parte da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados e de presidir a Comissão
de Agricultura.
Vejo aqui a Senadora Ana Amélia e tenho um orgulho muito grande de me dirigir a ela. Ao longo desse tempo, tive o prazer de ser entrevistado por essa
extraordinária jornalista, que conhece como ninguém
um segmento que eu, particularmente, mesmo não
sendo produtor rural... Normalmente, quando falo de
Mato Grosso do Sul defendendo os produtores rurais,
alguém diz: “Esse deve ser um grande latifundiário do
Mato Grosso do Sul”. Não sou. Sou um médico e professor, mas entendo que, ao defender a agricultura e a
pecuária, eu defendo a economia do meu Estado.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia,
para minha alegria.
A Srª Ana Amélia (PP – RS) – Meu caro Senador
Waldemir Moka, é uma alegria muito grande aparteálo. Eu lhe agradeço as generosas referências ao meu
trabalho. Como o senhor, também sinto uma grande
emoção, porque estou chegando pela primeira vez a
uma Casa legislativa. Eu queria cumprimentá-lo por
seu trabalho na Câmara dos Deputados, pelos serviços prestados ao País, em especial ao seu Estado.
Nós costumamos cobrar do setor primário alguns procedimentos que não cobramos de outros setores da
Nação brasileira, em particular pela importância e pelo
relevo que tem a produção de alimentos, grãos, carne,
que fazem a riqueza do País. Quando se olha a nossa
balança comercial e a pauta de exportação, o que nós
vemos de relevo e de prioridade são exatamente os
produtos saídos do campo, desde as matérias-primas
até os produtos manufaturados, os de valor agregado,
como o etanol, cantado em prosa e verso para o bem
do País, além de outros produtos, como o complexo
carne, que tem no seu Estado um dos mais importantes
na pauta de exportações. Então, todo o trabalho que
o senhor fez, mesmo não sendo um produtor rural, foi
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identificado com essa grandeza que é a produção da
economia do Brasil. Felizmente, a Presidenta Dilma
Rousseff, na sua Mensagem ao Congresso Nacional,
reconheceu a importância desse setor dizendo que
era inconcebível que um País que produz mais de 130
milhões de toneladas de grãos tenha ainda camadas
da população que passam fome. Pois são essas distorções, meu caro colega Waldemir Moka, que nós aqui
temos que trabalhar para corrigir. Quero, como o senhor, estar empenhadíssima em preservar o interesse
daqueles produtores que se sacrificam para colocar
na mesa dos brasileiros um café da manhã, um almoço e uma janta a preços estáveis e competitivos. Mas
nem sempre esse produtor é reconhecido, seja pelos
governos, seja pela própria sociedade, que deveria
entender um pouco melhor o trabalho que ele faz no
dia a dia. Parabéns pela sua estreia no Senado. Muito
obrigada, mais uma vez, pelas suas referências e vamos estar juntos porque temos pela frente um enorme
desafio, o Código Florestal, que é de interesse não dos
produtores rurais, mas da Nação brasileira. Parabéns,
sucesso e que Deus o proteja.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Ao
agradecer à Senadora Ana Amélia, quero dizer da alegria que sinto. Tenho certeza de que esta Casa haverá
de ouvir uma pessoa que tem uma formação importante, uma contribuição muito grande a dar aqui.
É claro que esta Casa hoje também ganha, pois
vejo, para minha grande alegria, o ex-Governador Blairo
Maggi, do Estado irmão Mato Grosso, um empresário,
um homem que realmente dedicou toda a sua vida à
produção e é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos grandes produtores deste País.
Tenho certeza, Governador Blairo Maggi, de que,
com V. Exª e com a Senadora Ana Amélia, haveremos
de construir aqui uma discussão importante sobre o
Código Florestal. Enganam-se aqueles que acham
que o produtor rural é quem quer devastar o meio
ambiente.
Eu sou do Mato Grosso do Sul. O Pantanal é, de
longe, o “bioma” – entre aspas – mais preservado deste
País. Há mais de 250 anos que os pantaneiros produzem a chamada proteína vermelha, a carne bovina, e
nunca houve um bioma tão preservado como o de Mato
Grosso do Sul. Essa é a prova inequívoca.
Eu costumo perguntar como é que o produtor
rural, que depende da água, depende da terra e depende de clima, iria querer um tiro no próprio pé. Não
existe isto. E nós haveremos de construir... Tenho certeza de que a Câmara vai votar o texto do Deputado
Federal Aldo Rebelo, e nós haveremos de aprimorar
com a ajuda de V. Exª.
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Concedo o aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Waldemir, é uma honra grande ouvi-lo aqui.
Primeiro, V. Exª falou da sua trajetória de Vereador
a Senador. Isso é importante demais, e nós temos a
origem comum de sermos médicos. Eu só não tive o
prazer de ser Vereador e Deputado Estadual porque,
na época, Roraima era um território federal. Portanto,
só se elegia Deputado Federal, e eu comecei como
Deputado Federal, fui Deputado Federal constituinte
e hoje sou Senador. E eu quero dizer que talvez V.
Exª tenha tido o mesmo dilema: de largar a medicina para se dedicar à política. Quando eu tomei essa
decisão, acho que assim como V. Exª, pensei o seguinte: continuar tratando os doentes, os pacientes é
um prazer imenso, uma satisfação grande, mas cuidar do desafio de atender um paciente, um doente
social como de fato são as Unidades da Federação
– notadamente era o meu território federal de Roraima, que conseguimos transformar em Estado com
a iniciativa da Constituinte, e eu era constituinte...
Portanto, quero dizer que fico muito feliz de ter um
colega médico. Somo quatro: eu, V. Exª e mais dois.
Espero que nós possamos fazer um trabalho muito
grande no que tange, além dos problemas das nossas
regiões, ao grande problema, o número um no País,
que é corrigir o Sistema Único de Saúde, a questão
da assistência à saúde no Brasil, que está, não diria
mais nem que está na UTI, mas está muito mal, e
precisamos urgentemente tratá-la.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Mozarildo e gostaria de dizer que,
sobre quem disputou a última eleição no ano passado,
duvido que haja algum parlamentar que não tenha ouvido e que não tenha chegado a esse diagnóstico que
V. Exª faz. A questão da saúde é, de longe, o problema
nacional mais agudo.
Como médico, estou devendo, Senador Mozarildo, uma atuação mais firme, mais consequente e mais
direta em relação à saúde. Durante 12 anos, não que
eu não tenha ajudado, ali na Frente Parlamentar da
Saúde, com o Deputado Federal Rafael Guerra entre
tantos outros, mas eu me dediquei – confesso – muito
mais à questão da agricultura. Mas, aqui no Senado,
eu começaria – já ouvi pronunciamentos de outros
colegas aqui – com essa questão da regulamentação
da Emenda nº 29. Não é possível mais que este País
deixe para os prefeitos, prefeitos, na grande maioria,
que têm obrigação de colocar 12% do percentual do
que arrecadam para a saúde. É muito difícil a prefeitura que não coloca acima de 20%, 25%, em detrimento
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dos Estados e principalmente da União. A União, por
mais paradoxal que possa parecer...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – É impressionante. Faltam recursos. Nós temos que chegar
a essa conclusão. E não adianta mais ficar mandando
para um lado e para o outro. O Congresso deve regulamentar. É a Emenda nº 29 que vai fazer com que os
recursos cheguem lá na ponta, porque hoje toda essa
carga da saúde está nos ombros dos Prefeitos dos
nossos Municípios.
O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – Senador
Moka, V. Exª me permite um aparte?
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Concedo um aparte ao Senador Vital do Rego, com o
qual, assim como com o Senador Wilson Santiago,
chegamos juntos.
O Sr. Vital do Rego (PMDB – PB) – Chegamos
juntos – eu, V. Exª, o Presidente Wilson, a Senadora
Vanessa, aqui ao meu lado –, chegamos juntos com
o mesmo ímpeto de V. Exª, vindos da Câmara. E V.
Exª vem pelo PMDB, meu Partido, Partido que honra
as tradições do povo brasileiro, e vem munido de uma
carga de trabalho extraordinária. Na condição de médico, na companhia de Mozarildo, na companhia de
V. Exª, eu me sinto assim um pouco frustrado de não
estar no dia a dia da sala de cirurgia ou do ambulatório
médico, mas sei que agora estamos defendendo uma
cidadania maior, uma medicina ainda mais ampla. E
eu tenho absoluta convicção de que V. Exª vai dar, em
nome do nosso Partido, o PMDB, um grande testemunho de operosidade, de eficiência no exercício do seu
mandato. Seja muito bem-vindo, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Muito
obrigado, meu amigo, Senador Vital do Rego.
Concedo, rapidamente, um aparte – permita-me
– à Senadora Vanessa, pois não quero ser indelicado
com essa extraordinária mulher do Amazonas.
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – Eu
que agradeço, nobre Senador, a gentileza de V. Exª e
de nosso querido Senador Wilson Santiago pela concessão do tempo a mais para que a gente possa fazer
aparte. Na realidade, eu quero apenas cumprimentálo, Senador Moka. V. Exª foi um dos Deputados mais
destacados na Câmara em defesa do desenvolvimento
do País, sobretudo...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM) – E fez
isso com grande responsabilidade. E, como profissional da saúde, levanta questões que são fundamentais
sobre as quais nós devemos nos debruçar e conven-
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cer a Presidente Dilma, o novo Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, da necessidade da aprovação da
Emenda nº 29. Então, estou com V. Exª nesta luta e
tenho convicção de que, quem sabe, até o final do ano,
a gente possa ver essa emenda aprovada. Obrigada.
Parabéns e meus cumprimentos.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Senador Wilson Santiago, eu não gostaria de encerrar
este pronunciamento sem ouvir os dois irmãos do meu
querido Mato Grosso: Senador Pedro Taques e o Governador Blairo Maggi.
O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Senador Moka,
é uma honra cumprimentá-lo. E só quero fazer uso
desta palavra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
para dizer que tenho certeza de que V. Exª honrará o
Estado de Mato Grosso do Sul aqui no Senado, seguindo a trajetória de grandes Senadores...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (PDT – MT) – Lúdio Coelho,
Wilson Martins, Ramez Tebet, Fragelli, e, tenho certeza, V. Exª também seguirá nessa toada. A Lei Complementar pode nos ter separado – Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul –, mas a nossa história é a mesma.
Tenho certeza que o Mato é de todos nós! Parabéns!
Tenho certeza de que V. Exª trará uma contribuição,
com a sua experiência de médico, parlamentar e a de
um homem antenado com as questões do agronegócio. Muito obrigado, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Eu
que agradeço, Senador Pedro Taques, V. Exª que representa aqui uma das instituições mais importantes
deste País, que é o Ministério Público. Muito obrigado.
Honra-me o aparte de V. Exª.
Finalmente, Senador Presidente Wilson Santiago,
concedo o aparte ao Governador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Caro Senador
Moka, é um prazer poder aparteá-lo, embora eu tenha
chegado já no final do seu depoimento.
(Interrupção do som.)
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Só para registrar, Senador Moka, que a vossa referência à questão
do Código Florestal vai ser uma oportunidade, e todos
nós teremos a oportunidade de discutir o que queremos para o nosso País em termos de desenvolvimento.
Acho que a Casa será unânime em defender um desenvolvimento autossustentado, um desenvolvimento
que passe olhando pela preservação, mas também
olhando para o passado. Acho que o relatório do Aldo
Rebelo, quando vier para esta Casa, virá para que a
gente possa fazer uma profunda reflexão do que foi
feito no passado. E eu li o relatório esta semana, e ele
conta a história de todo o processo de ocupação do
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País, porque surgiu a primeira reserva legal, qual era
a sua função...
(Interrupção do som.)
O Sr. Blairo Maggi (PR – MT) – Que nós possamos dar ao trabalhador, ao empresário rural, a todo
setor do agronegócio brasileiro, da agricultura familiar
tranquilidade para produzir. Portanto, o senhor será um
dos expoentes desta Casa. Militou na Câmara sempre
defendendo a agricultura, e eu quero parabenizá-lo e
dizer que, também como mato-grossense, estaremos
aqui para apoiá-lo nas suas reivindicações e nos seus
pleitos pelo Mato Grosso do Sul.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Presidente, encerro o pronunciamento pedindo desculpas
a V. Exª por ter-me alongado. Eu gostaria realmente de
encerrar dizendo que chego com muita humildade e
orgulho em agradecer aos sul-mato-grossenses a honra e o privilégio que me deram de representar o nosso
Estado aqui na Câmara Alta, no Senado Federal.
Podem ter certeza V. Exªs de que pretendo ser
aqui aquele companheiro disponível, aquele companheiro capaz de entender as necessidades do País.
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Quero defender o meu País, o meu Estado e também
todos os Municípios do Mato Grosso do Sul. E aqui
me permito uma referência final: cito a minha querida
Bela Vista, que fica lá na fronteira do Paraguai, onde
começa este País.
Um grande abraço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Parabéns, Senador Moka.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Para uma comunicação inadiável...
O SR. VITAL DO REGO (PMDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Depois da Senadora
Vanessa. Não consigo falar antes dela pela precedência
afetiva que a Senadora Vanessa tem. Após a Senadora
Vanessa, na forma regimental, estou inscrito para as
comunicações inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Já inscrevi V. Exª, de acordo com o Regimento.
Está com a palavra a Senadora Vanessa, por
cinco minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Senador Itamar Franco, V. Exª tem a palavra.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Faço uma solicitação
a V. Exª. Na primeira oportunidade, eu gostaria de falar como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª está inscrito, Senador.
Com a palavra a Senadora Vanessa para uma
comunicação inadiável.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
fazer uma solicitação. Em primeiro lugar, na semana
passada eu fiz um pronunciamento aqui da tribuna e
não consegui concluir o meu primeiro discurso no Plenário desta Casa, que foi feito por escrito. Então, gostaria de solicitar que fosse dado como lido na íntegra
e que fosse feita a sua publicação também.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª será atendida na forma do Regimento.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Muito obrigada, nobre Presidente.
Segundo, um novo registro, que diz respeito à saúde, assunto que me traz a esta comunicação inadiável.
Semana passada, na última quinta-feira, tive a felicidade de participar do primeiro ato público da Presidente
Dilma Rousseff. Foi um ato ligado à saúde, em que ela
anunciou, dentro do programa Saúde Não Tem Preço,
a inclusão de dois novos itens no programa Farmácia
Popular: os itens de medicamentos de combate à hipertensão e à diabetes.
Isso é muito importante. Falo aqui não apenas
como Senadora, mas como farmacêutica que sou,
profissional da área da saúde que tem a convicção plena de que saúde não se faz sem que se dê o acesso
pleno da população brasileira ao medicamento; medicamento que é capaz de restaurar e inclusive prevenir
as doenças, Sr. Presidente.
Então, quero aqui cumprimentar a Presidente Dilma e o Ministro Alexandre Padilha por esta iniciativa.
Gostaria também, Sr. Presidente, de fazer outro
registro, sobre uma situação muito grave que vivem
alguns Estados do nosso Brasil, incluindo o meu Estado do Amazonas, a maior Unidade da Federação.
Vivemos um problema muito sério de cólera, da possibilidade de voltarmos a ter uma epidemia de cólera
e um problema sério no avanço da dengue, sobretudo
na capital do Estado, a cidade de Manaus.
Sr. Presidente, para que V. Exª tenha ideia, somente neste ano de 2011 – pouco mais de um mês –
já foram registrados, Senador Vital do Rego, mais de
530 casos de dengue no Estado do Amazonas, levando
a quatro mortes, inclusive a de um garoto, um jovem,
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muito jovem, de 13, 14 anos de idade, que acabou falecendo há alguns dias.
Então, ao tempo em que faço este registro, estou
acompanhando a atenção que vem dando o Governo
do Estado do Amazonas, o Governador Omar Aziz e
seu Secretário, Wilson Alecrim, mas quero fazer um
pedido de público, aqui deste plenário, ao Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha: é preciso que se aumentem os recursos destinados ao Estado na prevenção
da dengue. O Amazonas não é qualquer Estado; é um
Estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados,
e prevenir a cólera em um Estado como o Amazonas,
com uma realidade específica difícil, é muito difícil.
Então, quero aqui apelar ao Ministro Alexandre
Padilha, que tinha uma viagem marcada a Manaus para
tratar do problema da dengue, para que remarque a
sua ida e dê uma atenção maior a todos nós.
Falo da dengue e também da possibilidade de
cólera. Nós estamos no nosso País recebendo milhares de refugiados haitianos, que, além de viverem
dificuldades econômicas naquele País, passaram por
uma tragédia recente, que foi o terremoto. E o destino
de grande parte desses haitianos, Senador Mozarildo,
tem sido a nossa região e uma cidade do Estado, Tabatinga. Estima-se que Tabatinga, que é uma cidade
fronteiriça com a Colômbia e com o Peru, já tenha recebido em torno de novecentos haitianos, que vivem
em uma situação muito precária. E sabemos como a
cólera tem avançado no Haiti. Então, há uma vigilância redobrada.
Por isso, Sr. Presidente, essas preocupações
me trazem a este plenário para proferir este pronunciamento e também fazer um apelo público ao Ministro Alexandre Padilha. Nós acompanhamos o Ministro
desde a época em que era Ministro das Relações Institucionais e, como médico-sanitarista, à frente agora
do Ministério da Saúde, não temos dúvida de que fará
um belo trabalho em nome do País.
Assim como nós todos, ele está muito preocupado com o avanço da dengue no País, especialmente
em alguns Estados, e eu aqui reforço essa preocupação, dizendo que a nossa realidade é muito delicada,
é uma realidade crítica.
Ontem mesmo eu conversava com o Governador Omar, do Amazonas, e ele me falava da sua preocupação e das ações que o Governo, por intermédio
da Secretária de Saúde, da Vigilância Sanitária, vem
desenvolvendo no Estado. No entanto, precisamos
efetivamente de um apoio, de uma presença maior
do Ministério da Saúde no Estado do Amazonas para
resolver esse problema.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRA. SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é com muito orgulho e senso de responsabilidade que ocupo no dia de hoje, pela primeira
vez, a tribuna desta Casa no cargo de senadora da
República do Brasil. Até chegar aqui, passei por uma
longa trajetória na vida pública.
Comecei na militância política em 1979 no movimento estudantil, quando cheguei a presidir o Diretório
Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal
do Amazonas. Na ocasião, participei da conquista da
meia passagem nos ônibus.
Em seguida, assumi o cargo de professora na
Escola Estadual Solon de Lucena, quando também
comecei a participar ativamente do movimento sindical. Na condição de diretora da então Associação
Profissional dos Professores do Amazonas (APPAM),
hoje SINTEAM, participei de grandes batalhas como
a conquista do piso salarial da categoria e ainda da
elaboração do novo Estatuto do Magistério Estadual.
Também participei da direção da Confederação Geral
dos Trabalhadores, da CGT, e na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE.
Tanto no movimento estudantil quanto no movimento sindical, ganhei a convicção de que as conquistas só aparecem com muita determinação, luta e
organização da sociedade. Foi com essa compreensão
que na época participei ativamente dos movimentos
pelas Diretas Já! Da redemocratização do país e em
defesa da Amazônia.
Minha filiação partidária, se deu em 1980 no
PCdoB, partido que mais profundo vinculo com os
movimentos sociais, com os trabalhadores e com os
menos favorecidos, nele permaneço filiada até hoje.
Através dele, aceitei o desafio de disputar em 1988 uma
cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Na ocasião,
fui eleita como uma das mais expressivas votações, a
segunda do pleito. Nas eleições de 1992 fui reeleita,
novamente com a segunda maior votação. Em1996,
fui reconduzida para o terceiro mandato de vereadora,
dessa vez como a mais votada.
Foram dez anos de atuação parlamentar na Câmara Municipal de Manaus, onde tive o prazer de
ter como colega o saudoso senador Jefferson Péres.
Nesse período, além de legislar e exercer implacável
fiscalização ao poder executivo, aprofundei os meus
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conhecimentos sobre os principais problemas da nossa capital e do Estado.
Em 1998, elegeram-me deputada federal, mais
uma vez a mais votada em Manaus. Em 2002, com
aproximadamente 200 mil votos, proporcionalmente a
segunda maior votação do país, voltei à Câmara para
o meu segundo mandato. Desta vez como parlamentar
da base de sustentação do governo Lula, ao contrário
dos anos anteriores, quando fiz oposição ao governo
de Fernando Henrique Cardoso.
Nas eleições de 2004, concorri pela primeira
vez a um cargo majoritário. Fui candidata a prefeita
de Manaus. Cheguei na terceira colocação, fiz uma
bela campanha. Em 2006, retornei para o meu terceiro
mandato na Câmara dos Deputados.
Como Deputada Federal, presidi a Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional; coordenei a bancada do Amazonas; e ainda presidi o Grupo Brasileiro do Parlatino e o Grupo
Parlamentar Brasil Cuba, o qual ainda cordeno, deste
grupo participam mais de 200 parlamentares do Congresso Nacional.
Também fui vice-presidente da Comissão Permanente Mista de Mudanças Climáticas do Congresso
Nacional e líder do PCdoB na Câmara. Nos três mandatos de deputada federal, tive a felicidade de ser bem
avaliada como uma deputada muito atuante e, na lista
do Diap, de 2010 fui classificada entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.
Como legisladora, consegui aprovar quatro projetos que se transformaram em Projetos que também
passara por esta casa. São elas: controle por meio
eletrônico da produção, comercialização e prescrição
médica dos medicamentos; instituição do dia 3 de dezembro como o Dia Nacional de Combate à Pirataria
e Biopirataria; resgate dos Feriados de Tiradentes
(21 de abril) e de Finados (2 de novembro) e; a instituição do dia 20 de janeiro como o Dia Nacional dos
Farmacêuticos.
Entre as grandes batalhas, coloquei o mandato a
serviço dos trabalhadores para impedir que o Governo
Fernando Henrique Cardoso acabasse com direitos
históricos como remuneração do trabalho noturno, o
FGTS, o 13º salário e a licença a maternidade, uma
vez que o projeto do executivo que o negociado prevalecesse sobre o legislado.
Aliás, fui voz contrária a política neoliberal do
Governo FHC que tinha como receituário do FMI o
aumento de impostos, arrocho salarial, altas taxas de
juros e o desmanche do Estado com a venda de importantes empresas estatais.
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Com a eleição de Lula em 2002, novas perspectivas foram abertas para o país no sentido do desenvolvimento econômico e justiça social. Ao término dos
oito anos de mandato dele, os números falam por si.
Foram criados mais de 14 milhões de empregos, três
vezes a mais do que os oito anos de FHC. Nos governos de Lula, o salário mínimo cresceu 74% a mais do
que a inflação e valor atual chegou a R$ 291,31 dólares
contra R$ 77 dólares do governo anterior.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a miséria caiu pela metade entre
2003 a 2008, o que significa que mais de 20 milhões
de pessoas saíram da condição de miséria extrema.
No campo econômico, o governo Lula triplicou
o PIB per capta em dólar e o Brasil voltou a ser a oitava economia do mundo. Dobraram as exportações
e a balança comercial alcançou superávit recorde. O
acumulado nos oito anos foi de US$ 255,6 bilhões.
Na era FHC a balança registrou déficit de US$ 8,7
bilhões.
Ao contrário de FHC, que reduziu o papel do
Estado a mero regulador de mercado, o Governo Lula
atuou como agente efetivo de desenvolvimento. A média atual de investimento é de R$ 75,8 bilhões e vem
crescendo devido às obras do PAC. O risco-país saiu
de 2.035 pontos para 178 pontos e as reservas atingiram US$ 253,1 bilhões em junho do ano passado.
No final do governo FHC, as reservas eram de US$
37,8 bilhões.
No meu Estado, o presidente Lula acabou com o
clima de instabilidade vivido pelas indústrias da Zona
Franca de Manaus, que empregavam cerca de 40 mil
trabalhadores na época. Ameaçadas com o fim dos
incentivos fiscais, muitas delas reduziram os investimentos e causaram desemprego em massa.
Hoje, a situação é bem diferente. O Presidente
Lula ajudou a bancada do nosso Estado com prorrogação dos incentivos até 2023 e garantiu constantes
reuniões do Conselho de Administração da Suframa
para aprovar novos projetos. Resultado: o faturamento
das indústrias é recorde 36 bilhões de dólares e hoje
são gerados no Polo Industrial mais de 100 mil empregos diretos.
O governo do presidente Lula também contribuiu
com a construção do gasoduto Coari-Manaus que
com FHC não saiu do papel. Fui obrigada a ingressar
na Justiça para que essa importante obra para o meu
Estado fosse uma realidade.
Lula teve como aliado no Estado o então governador Eduardo Braga, companheiro de bancada e colega
de chapa na coligação vitoriosa das últimas eleições.
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Braga, junto com Omar Aziz, atual governador, e um
importante número de parlamentares representam no
Amazonas a mesma força transformadora que foi operada no plano nacional.
Realizam-se no Estado obras estruturantes que
vão garantir um outro patamar de qualidade de vida
para a nossa população. Cito aqui o Prasamim, a Ponte Sobre o Rio Negro, Escola de Tempo Integral e a
perspectiva de levarmos os incentivos da Zona Franca
para a região Metropolitana de Manaus.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nas últimas eleições a população amazonense soube
avaliar os campos opostos da política. Teve discernimento para compreender que de um lado estavam
candidatos comprometidos com as mudanças e os
avanços e, do outro, forças que representavam o passado. E, por isso, garantiu uma vitória histórica para
presidenta Dilma, o governador Omar Aziz, Eduardo
Braga e para minha candidatura.
Enfrentei uma campanha sórdida, sobretudo por
meio da internet e da propaganda eleitoral na tevê.
Chegaram a divulgar de forma mentirosa que a Justiça Eleitoral havia suspendido o meu registro e que
eu havia votado contra o salário mínimo de R$ 600. A
propaganda mentirosa saiu do ar a mando da Justiça
Eleitoral.
Mantive a postura firme de dialogar com a população prestando contas do meu trabalho e apresentando
propostas. Ou seja, uma campanha propositiva e de
alto nível, repudiando o jogo rasteiro.
Até mesmo depois da vitória, houve quem não
aceitasse a realidade e a vontade popular. Apresentaram falsas provas para impedir que os candidatos
majoritários da nossa coligação tomassem posse. É
a postura antidemocrática de quem não aceita o resultado das urnas.
Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
assumo o mandato de senadora com o objetivo de contribuir para aprofundar as mudanças que começaram
com o presidente Lula e que precisam continuar com a
presidenta Dilma. É de fundamental importância que o
Brasil continue na trajetória de crescimento econômico
com distribuição de renda e justiça social.
O caminho para isso é aumentar gradativamente a taxa de investimento e diminuir juros, evitando
o arrocho fiscal. Também é preciso que avancemos
nas reformas estruturantes como a política e a tributária.
Representante do Amazonas nesta Casa, serei
intransigente na defesa da Zona Franca de Manaus, que
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é considerada a eficiente política de combate às desigualdades regionais que vem dando certo no país.
Vou ajudar a levar mais investimentos ao Estado
que se prepara para receber a Copa do Mundo de 2014.
Para isso, é necessário concluir obras importantes na
área de infraestrutura: A Arena Esportiva, Aeroporto
Internacional, Porto, monotrilho e setor energético.
Vamos trabalhar também para levar os incentivos
da Zona Franca para a Região Metropolitana de Manaus, um compromisso de campanha. Os municípios do
interior também necessitam de investimentos pesados
na área de educação e saúde com a construção de
escolas de tempo integral e a contratação de médicos
especialistas. Defenderei também a instalação de um
polo gás-químico no Estado.
Junto com outros senadores da região, continuarei
defendendo o desenvolvimento sustentável da Amazônia como a melhor forma de preservar a floresta e
agregar novos valores à economia local. Para isso, teremos que aumentar os investimentos, principalmente
em ciência e tecnologia.
Enfim, aos meus colegas de parlamento tenham
a certeza de que vou dar minha parcela de contribuição para que a população brasileira reconheça nesta
Casa um importante instrumento da democracia e um
espaço com credibilidade na política nacional.
Obrigada.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Secretaria de Estado de Saúde
do Amazonas enviou, na segunda-feira, 7 de fevereiro, uma equipe de médicos e técnicos de laboratórios
para o município de Tabatinga, que dista 1.108 km de
Manaus, nossa capital, para desenvolver trabalhos
para evitar a reintrodução da cólera no Amazonas e
no Brasil. Vivemos também a ameaça da epidemia de
dengue no nosso Estado. São problemas graves, que
demandam a ação urgente dos serviços públicos de
saúde e, é claro, necessitam recursos financeiros vultosos, recursos que o Amazonas não tem!
O Amazonas viveu uma epidemia de cólera em
1991. Os últimos casos da doença no estado foram
registrados em 1998. Porém, atualmente centenas
de haitianos buscam refúgio, sobrevivência e oportunidades de trabalho no nosso Estado, devido à grave
situação vivida por seu país, cujas condições pioraram ainda mais depois do terremoto que devastou a
ilha em janeiro de 2010. Lá, uma epidemia de cólera
já causou, desde outubro passado, mais de duas mil
mortes e deixou mais de 11 mil doentes. O secretário
da Saúde do Amazonas, Wilson Alecrim, teme que
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dentre os 600 haitianos que estão na região de Tabatinga, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru,
existam doentes ou portadores do vibrião colérico. O
presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS),
Bernardino Albuquerque, que coordena a equipe que
está em Tabatinga, está preocupado com os portadores assintomáticos do Vibrio cholerae, que causa a
doença. O período de incubação da cólera é de cinco
a sete dias, mas parte dos portadores da bactéria não
apresenta sintomas.
Os imigrantes haitianos instalaram-se em moradias precárias, com escassa situação de higiene e
em locais com exíguo saneamento básico. Em tal ambiente, imagine-se o risco de epidemia, já que a cólera
é causada por uma bactéria que se multiplica rapidamente no intestino humano. A bactéria é eliminada por
meio das fezes, com consequente contaminação de
água e alimentos por via direta ou por insetos, como
as moscas. A transmissão da doença é facilitada por
condições precárias de higiene e deficiências no saneamento básico. Os rios, lagos e igarapés podem
ser vias de disseminação da cólera, já que a população utiliza essas águas para consumo direto e para
o preparo de alimentos. O sofrimento que a doença
causa – que pode levar à morte – envolve diarréia
abundante, prostração, cãibras e retenção da urina
na bexiga (anúria).
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, outro problema
que enfrentamos no nosso Estado é a possibilidade
de uma epidemia dengue na capital e em vários municípios. Em 2010, foram confirmados 1.597 casos de
dengue em Manaus e 4.182 casos no Amazonas. No
ano anterior, ocorreram 588 casos na capital e 1.467
no Estado. Neste ano de 2011, até o último dia 3, foram registrados no Amazonas 530 casos confirmados
de dengue, dos quais 524 em Manaus. Somente neste
ano, ocorreram quatro mortes por dengue. As notificações (casos suspeitos ainda sem confirmação) são de
aproximadamente 2,7mil em todo o Estado.
Os hospitais e pronto-socorros da rede privada,
instalados em Manaus, estão com atenção redobrada
para o diagnóstico, tratamento e assistência a pacientes
com dengue. O secretário de Saúde, Wilson Alecrim,
alerta para a necessidade de manter os profissionais
em permanente alerta para o diagnóstico da doença
e, principalmente, para o tratamento adequado dos
casos que evoluírem para um quadro grave. Em 98%
dos casos de dengue, não há gravidade e o paciente se
recupera em casa. Mas é necessário o máximo alerta
para os 2% que podem ter complicações. A dengue
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é uma virose, com sintomas da doença semelhantes
às demais viroses.
Registro aqui estes fatos graves para alertar às
autoridades federais sobre a necessidade de garantir verbas para a Saúde no Amazonas. Um Estado de
dimensão continental como o nosso, onde o simples
fato de se deslocar de uma região a outra assume proporções de uma epopeia – e quero relembrar que a
distância entre Manaus e Tabatinga é de mais de um
mil e 100 km –, o atendimento às necessidades de
saúde, sanitarismo, educação, dentre outros, requer
altos investimentos. Os amazonenses confiam que
a presidenta Dilma Rousseff, a quem deram a maior
votação proporcional do país, será sensível ao atendimento urgente das necessidades do Estado e garantirá
a liberação dos recursos necessários à execução das
ações do ano em curso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Dos presentes, neste momento, tem a palavra
o Senador Walter Pinheiro por dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Senador Mário Couto, tem V. Exª a palavra
pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o
Senador Walter se encaminha à tribuna, peço apenas
uma informação.
Eu gostaria de saber qual a posição da minha
inscrição, na tarde de hoje, e quantos oradores – porque cheguei agora – já usaram da palavra?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Não estava V. Exª no momento, então nós
chamamos os Senadores seguintes. Vejamos de que
forma vamos inscrever V. Exª, acomodá-lo, porque sei
da importância do pronunciamento de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
Fico aguardando, então.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Se V. Exª puder comparecer à Mesa para se
inscrever, seria regimentalmente o mais importante.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
vou fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros companheiros, quero aproveitar – é a primeira vez que uso esta
tribuna, aqui no Senado – para trazer as minhas palavras de agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela
oportunidade de chegar até o Senado da República e,
portanto, desta tribuna poder agradecer também, na
mesma linha, ao povo baiano pela generosa votação
e pela oportunidade de me fazer representante aqui
do povo baiano no Congresso Nacional.
Claro que agradeço muito a minha esposa, aos
meus filhos, meus familiares, meu pai, minha mãe,
meus irmãos, aos meus companheiros de partido,
aos meus companheiros, inclusive, da jornada que
empreendemos na Bahia com todos os partidos que,
naquela coligação em torno da candidatura do nosso
Governador Jaques Wagner, tiveram oportunidade,
inclusive, de nos apoiar. Ao mesmo tempo, agradeço
a esses partidos o apoio imediato. Agradeço ao Governador do Estado pela confiança depositada nessa
jornada, até porque a nossa candidatura surgiu muito
de um processo de turbulência.
Venho de uma jornada longa de quatro mandatos
na Câmara Federal, sendo o último interrompido pela
oportunidade que me foi concedida pelo Governador
Jaques Wagner de exercer o honroso cargo de Secretário de Planejamento do Estado da Bahia, somandose, assim, a esta minha vida pública a possibilidade e
a experiência de passar pelo Executivo.
Portanto, quero dizer que agora, como Senador
da República, a partir do 3.630.000 votos obtidos nas
urnas, volto a frisar, pela generosidade, pela sinergia
e pela decisão do povo baiano, que esses votos me
permitiram, de forma muito tranquila, poder exercer
aqui essa oportunidade ímpar como o Senador mais
votado, mas, ao mesmo tempo, com a responsabilidade ampliada para essa nova jornada.
Das vezes anteriores, eu agi exatamente honrando aquilo que foi a opção do povo baiano. Lembro-me
de que, na primeira votação que tive como Deputado
Federal, na eleição de 1994, quando obtive somente
19.000 votos para a última votação de Deputado Federal, obtive a soma de mais de 200.000 votos. Portanto, uma demonstração clara de uma identificação
com o povo baiano, que me permite agora atravessar
de um lado para o outro, que me permite agora, no
exercício desta Casa, poder contribuir com as ações
do meu Estado, poder contribuir decisivamente com
as ações do Brasil, poder contribuir com o Governo da
nossa Presidenta Dilma Rousseff, fazendo a completa
sinergia entre os interesses do povo baiano, entre a

01702

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gestão do Governo da Bahia e a gestão do Governo
da nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Quero dizer que, para tanto, espero continuar
merecendo do povo baiano a confiança e farei da
mesma forma que fiz ao longo da minha vida pública, com o mandato de Vereador em Salvador, com os
quatro mandatos de Deputado Federal, com a minha
vida marcada, desde o início da minha juventude, no
movimento estudantil, na escola técnica federal, no
movimento sindical, na luta envolvendo os trabalhadores de telecomunicações deste País. E, agora, sem
dúvida nenhuma, espero, merecendo a companhia de
Deus e o apoio do povo da Bahia, continuar essa nossa trajetória de participação política.
Vem de longe – e contarei um pouco aqui – a minha experiência, que foi forjada a partir dessa nossa
luta no movimento estudantil.
Orgulha-me muito poder hoje assistir, aqui da tribuna da Casa, aos anúncios do nosso Governo, o Governo
Lula, que permitiu que o povo brasileiro pudesse ter, em
oito anos, mais escolas técnicas do que aquilo que foi
construído ao longo de toda uma trajetória neste País.
Fui o Deputado que, em 1997, entrou com um
projeto de decreto legislativo para sustar o decreto, meu
Presidente Wilson Santiago, do então Ministro Paulo Renato, que buscava acabar com as escolas técnicas do
Brasil, usando o argumento de que a maioria, de que a
juventude brasileira adentrava a escola técnica, mas não
ia para o mercado de trabalho e, sim, para o vestibular,
para as universidades. Ora, se esse era o fato daquela
época, o correto era estender para toda a rede pública
o sucesso de formação e diria até de qualidade do ensino empreendido pela escola técnica federal.
Orgulha-me muito poder ter participado daquela
experiência e ter ali, inclusive, constituído a minha formação profissional. Foi dentro da escola técnica ainda que
constituí a minha família. Quando saí da escola técnica,
já tinha dois filhos. O Eunício, um deles, voltou a essa
mesma escola em que eu estudei para fazer o curso de
Química. E hoje ele é engenheiro químico da Petrobras,
na Bahia, essa grande empresa que orgulha todos nós.
Portanto, foi nessa luta que comecei minha vida
pública. A partir de então, fui para a luta do movimento
sindical. Fui para a Câmara de Vereadores, em Salvador.
Depois, cheguei ao Parlamento num momento decisivo
do debate sobre a quebra do monopólio e a reformulação das telecomunicações de nosso País. Participei
ativamente desses dois processos como Deputado:
um, até pelo fato de ser minha origem, meu campo
profissional; o outro, pelo compromisso de brasileiro,
de defender o desenvolvimento para esta Nação.
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O resultado daquela luta está aqui hoje: a história
do pré-sal, a história dos investimentos em pesquisa, a
história de uma empresa que cresceu exatamente depois de uma decisão de governo para que pudéssemos,
usando esse instrumento, ter a oportunidade de aplicar
o desenvolvimento em diversas áreas do nosso País.
No Senado, pretendo dar seguimento ao trabalho
desenvolvido na Câmara ao longo dos meus quatro
mandatos, sobretudo para consolidar as conquistas
empreendidas neste País sob a batuta e o comando
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero continuar trabalhando nas questões de infraestrutura, no
desenvolvimento científico e tecnológico.
Aliás, muita gente fala, meu Deputado Eunício
Oliveira. Vou chamar-lhe de meu Deputado, porque
foi meu Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia no último período. Ali, nós dois – agora, no Senado – travamos enormes e completas batalhas para
o desenvolvimento científico neste País.
Orgulho-me muito de ter participado daquela Comissão. Orgulho-me muito de, ao longo desses quatro
mandatos, ter aprendido no Parlamento a importância da ciência e da tecnologia, pois muita gente faz
o alarde, muita gente anuncia, mas, na prática, muita
gente, às vezes, abandona na hora de se fazer o Orçamento, na hora de definir essa que é a peça central,
estruturante para um país crescer e se desenvolver: o
debate da infraestrutura, que, ao longo dos anos, foi
relegado neste País.
Ausência de planejamento é outra área a que
quero me dedicar de forma intensa. Não há como desenvolver um país sem o aspecto do planejamento.
Alguns adotam posturas açodadas; alguns adotam a
postura do fazimento; alguns têm uma relação com o
Orçamento meramente como se estivessem tratando
com um calhamaço de números. Ora, a própria ditadura
militar, com todos os seus erros, chamou o Orçamento
de orçamento-programa. Nesse quadrante, é importante
que olhemos para o Orçamento como uma peça capaz
de agregar, de absorver e de conter aquilo que, de forma
planejada, apontamos e escrevemos no PPA.
Quero trabalhar nesta Casa entendendo qual é
o papel da comunicação, esse que é o elemento decisivo para as nossas vidas. Não a comunicação no
puro e estrito senso do que se veicula e o que não se
veicula, mas a comunicação como direito humano, a
comunicação como essência.
Tive a oportunidade de batalhar na Câmara a
parcela que me levou, inclusive, ao grande embate da
Lei Geral de Telecomunicações. E, hoje, esse debate
volta à tona. E quero registrar aqui a minha posição
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quanto àquele erro da época que eu tanto anunciava:
a separação entre radiodifusão e telecomunicações.
Comunicação compreende telecomunicações, comunicação compreende comunicações, comunicações
compreende radiodifusão. Separando essas partes,
nós não temos como adotar uma postura [...]
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – [...] caixa de fósforo ou espelho. Comunicação é levar todas
as condições para que todos, onde quer que estejam,
em aldeias, na periferia, em qualquer lugar deste País,
possam ter acesso a todas as formas de comunicação, possam ter a infraestrutura, possam ser incluídos
nesse novo cenário.
Trabalhei nesta Casa, aqui no Congresso Nacional,
firmemente, na regulamentação da radiodifusão comunitária. Sou um dos autores dos projetos, tanto na área de
rádio comunitária quanto na área da TV digital. E é bom
frisar: foi o desenvolvimento brasileiro feito numa iniciativa
adotada por nós, em 2007, na área da TV digital, comandada por pesquisadores brasileiros, inclusive da Universidade de Campina Grande e outras mais, chefiados pela
equipe do professor Luiz Fernando, da PUC do [...]
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – [...] pela
sua capacidade de dialogar com todos e quaisquer padrões existentes no mundo. Portanto, produzido pelos
nossos pesquisadores brasileiros.
Avançamos no aspecto da TV digital, avançamos
no aspecto do instrumento de inclusão. Hoje o grande
debate é poder instalar banda larga em todo o País,
permitir que todo e qualquer cidadão possa ter acesso
à Internet. De nada adianta, minha cara Vanessa, falar
que o preço do computador baixou. Para quê? Só para
que as pessoas possam adquiri-lo e tê-lo como se fosse uma sofisticada máquina de escrever?
Na Bahia, até de forma muito criativa, o que é
muito peculiar aos baianos da publicidade, há uma
brincadeira que diz: o computador não é 0800, mas é
799, demonstrando a queda do preço...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...aconteça de forma universal em tempos.
Somos de uma época em que, aqui no Brasil, assistíamos a uma verdadeira desova dos avanços tecnológicos. Hoje não. O que acontece no mundo num mesmo
momento acontece no Brasil, mas é preciso acontecer
para todos e não para poucos. Por isso é importante o
papel de uma Telebrás que possa congregar, que possa
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compartilhar a infraestrutura e permitir que os serviços
cheguem a diversos lugares de nosso País. Foram mais
de 15 milhões de empregos gerados ao longo dos oito
anos pelo Governo Lula, foram transformações profundas
no aspecto da infraestrutura, foram medidas enormes do
ponto de vista da inclusão social.
Lembro-me de que, neste mesmo Parlamento,
tive oportunidade de aprovar aqui, em 2002, o crédito
agrícola de dois bilhões...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...quase
sete vezes e meia a mais do que aquilo de 2002.
Essa inclusão permitiu que mexêssemos na economia local, que sacudíssemos cada cidade, que criássemos em cada canto deste País a oportunidade de
renda, de trabalho, para que cada um pudesse viver
na sua terra, viver não a partir de uma obrigação de
estar no solo sem poder sair.
Interiorizamos o ensino superior. A Bahia, que
passou sessenta anos com uma única universidade,
hoje conta com três universidades federais, partindo
para sua quarta universidade: a Universidade Federal
do Oeste da Bahia.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, é importante falar
dessas obras do PAC, é importante falar desse aumento
de postos de trabalho, é importante falar dessa transformação econômica, mas é importante a gente falar...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Seja você
quem for, esteja você onde estiver, em sua vida, em
algum momento, você vai precisar de alguém do seu
lado (Fora do microfone.).
Esse é o desafio que temos nós como legisladores, esse é o desafio que temos nós como homens
públicos. (Fora do microfone.)
Esse pensamento de Ridley coincide exatamente
com o meu desejo, o desejo do povo baiano, o desejo
eterno de poder contar sempre aqui no Senado, na
Câmara Federal, lado a lado, com uma bancada como
temos hoje – a chegada da minha companheira Lídice
da Mata que, junto comigo, fomos empreendedores
dessa nova virada da Bahia.
A Bahia elegeu a primeira Senadora mulher da
República; a Bahia, minha Senadora Lídice, no passado,
mandava para cá quem a província designava para que
aqui chegasse. Já não estamos falando mais da província
da Bahia, estamos falando agora de uma nova Bahia.
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Aqui encontramos João Durval e aqui chegamos,
eu e Lídice, para que pudéssemos completar, neste novo
estágio, o trio da Bahia, o trio de uma nova Bahia...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – ...para
que pudesse considerar este outro pronunciamento
meu aqui também, eu peço que seja dado como lido
nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – V. Exª será atendido na forma do Regimento
Interno, Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Vou encerrar, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Ainda há outros companheiros inscritos.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Vou deixar
este pronunciamento e vou encerrar, Sr. Presidente.
Mas quero só fazer este registro, que foi o episódio
vivido pelo povo do Nordeste – V. Exª também experimentou
isso – com o apagão na última quinta-feira próxima passada,
que, na realidade, todos nós... Eu até fiz uma crítica muito
dura, porque a explicação apresentada por um técnico da
Chesf não condiz com a verdade da Chesf.
Eu não posso acreditar que uma simples peça
tenha causado todo aquele problema. Um sistema que
é robusto, um sistema que é bem gerido, um sistema
que tem profissionais capacitados, um sistema bem
constituído, com rota alternativa, um sistema que tem
todas as inovações que possam...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª terá a oportunidade de se inscrever em
outro momento, Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a paciência de V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO
O SR. WALTER PINHEIRO (PT _ BA. Sem apanhamento taquigráfico.) _ Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna desta Casa, para fazer
um registro sobre o ocorrido na madrugada da última
sexta-feira, no dia quatro de fevereiro, que deixou oito
estados da região Nordeste do Brasil, incluindo o meu
estado, a Bahia, às escuras.
Essa situação na qual só foi normalizada por volta
de cinco horas da manhã, teve o relatório preparado
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e
apresentado pelo Ministro de Minas e Energia, Edison
Lobão sobre as causas preliminares do desabasteci-

Fevereiro de 2011

mento de energia elétrica. De acordo com o documento, o apagão foi devido ao desligamento automático
de linhas de transmissão o que afetou o conjunto de
empresas como Chesf, STN, ITN, TSN e todas as geradoras, transmissoras e distribuidoras dos estados do
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Piauí e a Bahia.
A explicação do diretor de operações da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Mozart
Bandeira Arnaud, que afirmou ter sido uma “falha no
circuito eletrônico de uma subestação em Pernambuco”, não está de acordo com o sistema atual. Afinal,
existe um plano de contingência do sistema de energia
de abastecimento de energia. Por isso, lamento a explicação apresentada pelo diretor da Chesf, pois para
mim, a pior falha está na ausência de uma ação eficaz
com, sistemas viáveis para dar continuidade aos serviços. O sistema é projetado e feito para isolar e sua
‘base’ de cobertura ser deslocada para atendimento e
manutenção dos serviços por outras usinas.
Esse tipo de posicionamento apresentado pelo
Diretor da Chesf expõe o sistema de energia elétrica
a uma suposta fragilidade, que em minha opinião, não
existe. O nosso sistema é robusto. Existe um plano alternativo que talvez não tenha sido posto em prática. Um
exemplo disso é o ERAC _ Esquema Regional a Alívio
de Carga que é considerado um dos mais importantes
Sistemas Especiais de Proteção _ SEP. O ERAC é um
sistema desenvolvido, por meio da sua correta atuação
e possibilita através dos diagnósticos, de análises, evitar
os blecautes, graças a perfeita adequação do ERAC no
que se refere à disponibilização de carga para corte em
estágios dentro de valores recomendados. E outros sistemas criados para suportar a carga de energia.
Por isso, concordo com o Ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, quando ele diz que o sistema
brasileiro é um dos melhores do mundo. Sim, ele é.
Temos um plano alternativo e por isso, não podemos
afirmar que foi apenas uma “falha na subestação de
energia” e ficar por isso mesmo. Segundo o secretárioexecutivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio
Zimmermann, a causa do apagão foi uma falha no
cartão de proteção da subestação Luiz Gonzaga, em
Pernambuco. Ele afirma, porém, que o problema não
foi causado por falta de manutenção do equipamento, pois esse mesmo estava rigorosamente em dia.
O Ministério de Minas e Energia agiu corretamente
investigando as causas deste problema, assim como
prometeu o Ministro Lobão. Paralelo a isso, o Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já está elaborando
um relatório de análise de perturbação.
Quero destacar que a ação dos técnicos possibilitou o restabelecimento de energia elétrica com a
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normalização total em toda região Nordeste. Porém,
devemos analisar rigorosamente o ocorrido evitando
cria clima de desconfiança num sistema que é tecnologicamente, bom. O momento agora é de avanço.
A presidenta Dilma Rousseff já determinou uma
fiscalização nos equipamentos das linhas de transmissão. Esse problema, considerado um evento “raro”, pela
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), foi
registrado como o maior apagão na região Nordeste afetado não só a produção em parte do pólo petroquímico
de Camaçari, onde 34 fábricas pararam de funcionar
trazendo prejuízos incalculáveis, mas também a vida
da população que sofreu diversos transtornos.
Porém, o nosso sistema atual funcionou ao longo
de anos sem nenhum problema, inclusive, recebendo
investimentos em linhas e gerações de energia, como
por exemplo, o programa social “Luz Para Todos”.
O Programa é coordenado pelo Ministério de
Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e
executado pelas concessionárias de energia elétrica
e cooperativas de eletrificação rural, tem o desafio de
acabar com a exclusão elétrica no país.
Utilizando a energia como vetor de desenvolvimento social e econômico das comunidades brasileiras, estamos contribuindo para a redução da pobreza
e aumento da renda familiar, facilitando a integração
dos programas sociais do governo federal, além do
acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento
de água e saneamento.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia,
o programa já garantiu a inclusão de mais de treze milhões de pessoas em todo o Brasil. Hoje, milhares de
famílias já podem acender a sua lâmpada e ter alguns
confortos da vida moderna como ligar a TV. Essa iniciativa transformou a vida dessas pessoas para melhor.
A Bahia foi o Estado que mais fez ligações elétricas chegando a acumular mais de 400 mil domicílios
com energia e mais de dois milhões de baianos contemplados com o programa “Luz para Todos”.
Por meio do programa “Luz para Todos”, reduzimos
o número de pessoas que enfrentam diariamente os
transtornos da falta de energia, e que, por muitas vezes,
se vêem obrigados a partir para uma situação irregular
como os famosos “gatos de energia”. Tenho a convicção
de que a capacidade de gestão da presidenta Dilma e
do Ministro Lobão, são suficientes para apresentar resultados positivos nesses constantes desafios.
A realização de programas como esse do Governo Federal é um exemplo real de que estamos no
caminho certo, buscando soluções também em relação
aos apagões. Esse fato ocorrido não pode contaminar
as ações eficazes do Governo.
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Os apagões não são um privilégio do Brasil. Outros países, como a Indonésia, por exemplo, enfrentou um blecaute em 2005, quando 100 milhões de
pessoas ficaram até 12 horas sem energia. Inúmeros
países tiveram problemas gravíssimos: Estados Unidos, Canadá, Itália, Indonésia, Argentina, Venezuela.
É uma realidade para a qual temos de sempre estar
preparados. Blecautes não podem ser evitados, mas
podem ter planos emergenciais. Para garantir uma reposição rápida e o menor prejuízo possível.
Obrigado.
A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª tem a palavra, pela ordem, e, logo em seguida, pela Liderança do PPS, o Senador Itamar Franco.
A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, nos termos
regimentais, gostaria de solicitar a leitura de requerimento de minha autoria, que está sobre a mesa, tratando do desarquivamento do PL nº 122/06.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem também, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – O requerimento de V. Exª já está sobre a mesa
e, logo após os oradores, será votado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – PB)
– Senadora Marinor, V. Exª tem a palavra pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu quero solicitar a
inscrição pela Liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Será inscrita, Senadora.
Com a palavra, pela Liderança do PPS, o Senador Itamar Franco. V. Exª tem cinco minutos regimentalmente.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Cinco
minutos igual ao orador que me antecedeu?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB – PB)
– Com tolerância, Senador, regimentalmente também.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na condição de Líder do PPS, trago a V. Exªs uma sugestão
do nosso Partido.
O Congresso Nacional prepara-se para, uma
vez mais, debater o valor do novo salário mínimo. Até
agora temos a proposta do Governo, de R$545,00,
e, pelo menos, duas outras propostas: a das centrais
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sindicais, de R$580,00, e ainda a proposta do Governador José Serra, durante a campanha, de um salário
mínimo de R$600,00.
É bom que seja assim, senhores. É bom e natural que tenhamos opiniões divergentes, afinal estamos
tratando de um assunto da maior gravidade, que trará
repercussões na economia do País, qualquer que seja
o seu desfecho.
E mais importante: o salário mínino que aqui viermos a deferir trará reflexos no seio da família brasileira,
especialmente das menos favorecidas, que, infelizmente, ainda são expressiva maioria em nosso País.
Senhoras e senhores, eu não cometeria a leviandade de, com as informações de que dispomos, apontar
qual seria o valor possível para o piso salarial brasileiro.
Há que ter responsabilidade para fazer isso.
Por isso mesmo, entendo oportuno esta Casa,
especialmente a Comissão de Assuntos Econômicos,
dar a máxima prioridade para a discussão dessa matéria. Na verdade, Sr. Presidente, mais do que oportuna,
penso que a iniciativa é necessária.
As Centrais Sindicais, pelo que diz o noticiário,
sustentam que sua proposta garante a reposição do
índice de inflação, acrescido da variação do PIB.
Já o Governador Serra, durante a campanha,
baseado em cálculos da sua assessoria, garante ser
possível um salário mínimo de R$600, desde que o
Governo Federal promova corte de gastos, renegociações de contratos, considerados desfavoráveis à União
e, também, com reestimativa de receitas. S. Exª cita,
por exemplo, a necessidade de revisão da receita da
Previdência Social, contida na Mensagem Orçamentária enviada ao Congresso, que, segundo ele, teria
sido subestimada.
Ambas as propostas parecem conter embasamento econômico e financeiro que entendo ser fundamental
conhecê-los melhor e mais detalhadamente.
Por isso, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, o
PPS gostaria de sugerir a esta Casa que ouvíssemos
o Governador Serra. Que ouvíssemos também um representante das Centrais Sindicais. Vamos conhecer
melhor seus argumentos, os números que os embasam.
Façamos assim e poderemos decidir melhor.
Sr. Presidente, eu sei, todos sabemos que a Oposição é hoje minoria no Senado Federal. Flagrante e
visível minoria. Sei, portanto, que dificilmente algo será
aprovado aqui sem o apoio da bancada governista.
Queria lembrar, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Sr. Presidente, que mesmo durante o período
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militar nós, da Oposição, tínhamos acesso a várias
comissões, inclusive presidindo algumas comissões. Foi particularmente o meu caso. Tive a honra
de presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito
que examinou o assunto do acordo nuclear BrasilAlemanha. Presidi também a chamada Comissão
das Polonetas, com o Senador Virgílio Távora, e
mais ainda a Comissão Mista das Eleições Diretas,
a Emenda Dante de Oliveira.
Lembro-me ainda, Sr. Presidente – nem político era ainda nem exercia qualquer mandato no
Parlamento –, da indicação do Senador Argemiro de
Figueiredo, oposicionista da Paraíba, para presidir a
poderosa Comissão de Finanças, por indicação de
Filinto Müller.
Sei que alguns tentarão desqualificar a proposta do Governador José Serra, pelo fato de ele ter sido
derrotado no recente pleito presidencial.
Contudo, chamo V. Exªs à reflexão. Não estamos
aqui ressuscitando divergências nem promovendo um
terceiro turno eleitoral, como alguns entendem as propostas normalmente vindas da Oposição.
Estou certo de que, neste caso, não há contraditório a ser valorizado, nem embate a ser travado entre
bancadas. Deve haver, sim, o manifesto interesse desta Casa em conhecer as alternativas que temos para
buscar o que é melhor para o País e o melhor para o
trabalhador brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Antes porém, Senador, nós temos um requerimento que precede a continuidade dos oradores, com 27 assinaturas, encabeçado pela Senadora
Marta Suplicy.
É um requerimento que desarquiva o Projeto de
Lei da Câmara nº 122/2006.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria volta ao exame
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, posteriormente, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o requerimento:

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

46

Quarta-feira 9

01707

01708

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de pedir a V. Exª que fosse colocado em
votação o Requerimento nº 8, de minha autoria e de
outros Srs. Senadores, assim que puder.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Depois do próximo orador, Senador, nós colocaremos em votação.
Estão inscritos os Senadores Casildo Maldaner,
Alvaro Dias, Randolfe Rodrigues, Luiz Henrique...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique,
por 10 minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Pela
ordem, Presidente, enquanto o Senador...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu tinha pedido pela ordem, Excelência, acho que V. Exª
não ouviu.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
na verdade, eu queria apenas parabenizar a iniciativa da Senadora Marta Suplicy pelo desarquivamento
do projeto de lei, porque esse projeto reflete um sentimento nacional dos movimentos sociais, sobretudo
os que estão à frente das lutas pelos direitos humanos no País, os que estão se mobilizando no sentido
de combater todas as formas de opressão, todas as
formas de exclusão social, todas as formas de violação de direitos.
Então, em nome da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, desde já, Senadora, nós nos colocamos à inteira disposição de fortalecer o combate à
homofobia, o combate a todas as formas de preconceito
e garantir que, na aprovação desse projeto, o País, o
Estado brasileiro crie mecanismos de punir, de impedir esse crime que afeta uma parcela significativa do
povo brasileiro. Cerca de 11% dos homossexuais do
Brasil do Movimento LGBT clamam pela aprovação
desse projeto.
Parabéns, Senadora Marta Suplicy! Pode contar
integralmente com o apoio do Partido Socialismo e Liberdade nesta Casa.
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
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O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil acaba de
perder um de seus melhores filhos.
O Brasil acaba de perder o mineiro que se fez
carioca, mas, sobretudo, se transformou num grande
brasileiro. No último dia 31, perdemos Raphael de Almeida Magalhães.
Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para evocar
a grandeza da sua vida, do seu talento, da sua obra,
eminentemente pública.
Raphael era um homem devotado a este País.
Estava sempre formulando ideias, elaborando projetos,
buscando fórmulas e formas de levar o Brasil ao rumo
do desenvolvimento.
Tive o privilégio, Sr. Presidente, de conviver com
ele durante as últimas décadas. Quando assumi o Governo do Estado, convidei-o para integrar o Conselho
de Assessoramento Superior, que criei para receber
contribuições valiosas de grandes personalidades
nacionais e internacionais, como ele próprio, Eliezer
Batista, Jorge Gerdau, Albert Fishlow e Domenico de
Masi.
No meio de uma dezena de conselheiros, Raphael pontificava, trazendo sempre ideias lúcidas e
exequíveis. Devo-lhe muito e por valiosas contribuições, como o Master Plan de Santa Catarina, que ele
elaborou junto com Eliezer Batista, comandando uma
equipe das Universidades Federais do Rio de Janeiro
e de Santa Catarina.
Deputado no primeiro mandato, tive o privilégio
de conhecê-lo, quando apresentou o Projeto Brasil,
junto com o inesquecível Senador Teotônio Vilela, que
se notabilizou, à época, denunciando as quatro dívidas
brasileiras: a externa, a interna, a política e a social.
A enorme repercussão daquele documentos projetou o “Menestrel da Alagoas”, transformando-o, a
partir dali, num dos principais artífices da derrubada
do regime autoritário.
Sobre o co-autor do projeto, assim se expressou o
Senador Vilela, em um memorável discurso pronunciado, nesta tribuna, na sessão de 7 de abril de 1978:
O documento que ora apresento à consideração do Congresso, das autoridades constituídas e do povo é resultado de um longo
trabalho de equipe. Cito [dizia Teotônio], apenas, pelo silêncio que outros me impuseram,
meu principal parceiro, Raphael de Almeida
Magalhães, nome que a vida partidária não
pode se dar ao luxo de abandonar à margem
da política, não só pelo seu prodigioso domínio
intelectual e prático dos problemas brasileiros,
mas também pela respeitável envergadura de
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estadista, que legitimamente ostenta. Foi, sem
favor, Raphael de Almeida Magalhães, o motor
do Projeto Brasil.
Bem ao seu estilo, discreto e reservado, Raphael
ficou longe dos holofotes, fazendo questão de que Teotônio, o mentor político daquele documento, fizesse
reverberá-lo, da tribuna desta Casa, por todo o País.
Desencantado com o Regime de 1964, que ele
ajudara a constituir, durante todos aqueles anos tenebrosos, Raphael foi um incansável combatente na luta
contra o arbítrio.
Raphael de Almeida Magalhães, assim como Severo Gomes, Celso Furtado e Renato Archer, mesmo
estando circunstancialmente perto ou longe de Brasília, era um dos permanentes contatos, consultores de
Ulysses Guimarães, na sua gloriosa caminhada rumo
à anistia, às diretas e à Constituinte.
Raphael era um homem público e um defensor do Estado por excelência. Incomodava-se com a
“desqualificação da política”, que, segundo dizia, era
a “atividade fundamental para a construção de uma
sociedade socialmente justa”. E reclamava:
A política tem sido sistematicamente relegada a um plano secundário, com uma hegemonia clara da economia como centro da
discussão das questões da sociedade. (...) A
questão do desenvolvimento econômico – dizia
Rafael – é essencialmente de natureza política.
É a política que traça a maneira pela qual se
pode constituir uma sociedade inclusiva, que
atenda à população e corresponda aos objetivos imanentes ao conjunto dos brasileiros que
querem uma sociedade próspera, rica, com a
renda bem distribuída.
Por outro lado, Raphael repetia sempre que o
Estado é “o elemento formador, organizador dos fundamentos macroeconômicos e catalisador do projeto
de desenvolvimento”. O Estado não pode ser “reduzido
a um mero expectador, não indutor, desse processo”.
Foi vice-Governador e Governador do então Estado da Guanabara, Deputado Federal e Ministro da
Previdência.
O Brasil perde, repito, um dos seus melhores e
mais ilustres filhos, e eu perco um companheiro que
se fez amigo e um amigo que se fez irmão.
Muito obrigado.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permiteme um aparte, Senador? Apenas para manifestar...
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Concedo, com grande alegria, um aparte a V. Exª, Senador
Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Apenas para manifestar, junto com o senhor, a minha solidariedade, o meu respeito, o meu carinho e a minha
admiração que sempre tive também por esse grande
brasileiro.
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Muito
obrigado a V. Exª.
O Sr. Delcídio Amaral (PT – MS) – Senador
Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Concedo
a V. Exª um aparte, Senador Delcídio.
O Sr. Delcídio Amaral (PT – MS) – Eu gostaria,
primeiro, de manifestar a importância do pronunciamento de V. Exª, principalmente lembrando um homem
como Raphael de Almeida Magalhães. Uma grande
figura, um grande político, um homem de bem, com
quem eu tive a oportunidade de conviver longamente,
junto com o Dr. Eliezer Batista. Os dois juntos, depois
de terem feito toda uma carreira empresarial política,
não paravam de pensar o Brasil, de pensar o futuro.
Eram os dois verdadeiras usinas de boas ideias e
pessoas absolutamente integradas com a realidade
do nosso País e com o que estava acontecendo pelo
mundo. O Brasil perdeu um grande homem, Raphael de
Almeida Magalhães, com quem eu tive a oportunidade
de conviver e de quem recebi muitas orientações que
foram muito importantes na minha vida, não só como
executivo de empresas, mas também como político.
Portanto, quero fazer coro com V. Exª, relembrando
o grande brasileiro Raphael de Almeida Magalhães.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC) – Agradeço a contribuição de V. Exª.
Eu poderia abordar vários aspectos da vida pública de Raphael de Almeida Magalhães, que atuou
nos bastidores como atuou no Projeto Brasil. Um dos
grandes feitos desse grande brasileiro é a implantação do SUS, criado com o nome de SUDS – Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde. Mais disciplinadamente...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LUIZ HENRIQUE (PMDB – SC. Fora do
microfone) – ...voltarei a este assunto. Vou respeitar o
tempo que me é devido, e o farei em outra oportunidade, exaltando esse grande brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, para uma comunicação inadiável.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez,
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como em quase todos os anos, somos chamados a
debater o valor do salário mínimo para o ano seguinte
e, mais uma vez, Senador Taques, envergonhados, temos de discutir entre um salário mínimo de R$540,00
ou de R$580,00. Quatro pães por dia é a diferença entre um e outro. Alguns dizem que é impossível mais de
R$540,00, e outros comemoram os R$580,00.
Quatro pães por dia é a diferença que as grandes
forças progressistas da esquerda teriam se conseguissem reajustar além do que o Governo quer. Junta-se a
isso a vergonha específica deste ano, em que o povo
brasileiro vai nos cobrar de um aumento de 4%, 5%
para o salário mínimo e de 61% para os nossos salários. Isso nos vai ser cobrado.
O salário mínimo subiu 34% nos últimos oito
anos, chegou a R$540,00. E o que mudou de fato na
vida do trabalhador que recebe R$540,00? Diminuiu
o tempo dele na ida de casa para o trabalho? Diminuiu o tamanho das filas, Senadora Marta, nos hospitais onde eles são atendidos? Melhorou a qualidade
da escola aonde seus filhos vão? Nós melhoramos a
parte monetária do salário mínimo, mas esquecemos
a parte que não é monetária nem é privada: a parte
dos serviços públicos.
Aqui mesmo, alguns anos atrás, eu trouxe a ideia,
a proposta de que deveríamos propor, ao lado do salário
mínimo que se ajustasse dentro dos limites das contas
nacionais, que ao lado disso fizemos uma espécie de
choque social, capaz de com isso elevar o bem-estar
do trabalhador, independentemente do contracheque
dele. Esse salário indireto, chamamos assim, esse
bem-estar direto, vamos chamar assim, esse choque
social custa muito menos do que o aumento do salário
mínimo. Ele não custa ao setor privado que vai pagar o
salário mínimo. Ele não pesa sobre a Previdência.
Já que está na moda, vamos propor uma espécie
de PAC de recuperação do salário mínimo na sua integralidade, Senador Requião, não só nos seus aspectos
monetários. Defendamos o salário mínimo monetário o
maior que seja, mas R$540,00, R$600,00, R$700,00,
R$800,00, R$1.000,00 de salário mínimo não muda a
realidade da vida do trabalhador se ele tiver que ir para
o mercado com o dinheiro do contracheque comprar
os serviços de que precisa para a sua família. Mas é
difícil mexer na lógica em que de um lado se apega o
Governo na busca do equilíbrio das contas públicas –
e, aliás, relaxou muito nos últimos anos em relação a
outros gastos, agora se preocupa, e até respeito, no
que se refere ao impacto do salário mínimo –, do outro
lado, as centrais sindicais lutam por quatro pães a mais
por trabalhador por dia, e não se discute o que fazer
para ver a realidade da lógica do salário mínimo.
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Se o Governo dissesse: “Não dá para pagar mais,
mas podemos reduzir a jornada de trabalho; não dá para
pagar mais, mas vamos investir para que as paradas
de ônibus em todas as cidades sejam de qualidade e
que o transporte seja feito em menos do que as duas
ou três horas que um trabalhador leva para ir de casa
para o trabalho; vamos fazer com que os remédios
tenham uma redução drástica de preços ou fiquem
de graça; vamos fazer com que as filas dos hospitais,
Senador Mozarildo, sejam diminuídas; vamos melhorar
a qualidade da escola na qual o filho de trabalhador
de salário mínimo vai estudar”, tenho certeza de que
o trabalhador entenderia que vale mais esse pacote
de choque social nos bens e serviços públicos do que
os quatro pães a mais que as centrais sindicais estão
querendo por dia ou nos outros quatros pães a mais
que o Governo está oferecendo.
Somando tudo, Senador Delcídio, a quem parabenizo pelo dia de hoje, seriam seis pães: dois oferecidos pelo Governo e quatro oferecidos pelas centrais
sindicais. Isso não vai mudar a realidade.
É difícil, Senador-Presidente, convencer as pessoas a romperem a lógica que nos amarra de que salário
é só o que vem no contracheque, não entendendo que
o verdadeiro salário é o que vem da oferta de bens e
serviços públicos que poderiam ser conseguidos por
um choque social.
A Presidenta Dilma, que tem tanto apego à ideia
de PAC, poderia fazer um PAC específico para o choque social, dirigido a compensar o salário mínimo de
tal maneira que, mesmo ficando no valor que a atual
regra determina, o trabalhador teria uma melhoria na
sua qualidade de vida, embora não tanto um aumento
no seu contracheque.
Era essa a comunicação inadiável, Sr. Presidente,
que eu fiz questão de trazer para que nós possamos,
quando aqui chega o salário mínimo, não ficar presos
à agenda da taxa de aumento, não ficar presos apenas
ao número de reais a que o salário mínimo vai atender.
Discutamos isso, busquemos o máximo, mas discutamos tudo aquilo que o trabalhador precisa, não recebe, nem vai receber no valor monetário do seu salário
conforme o contracheque.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a falar nesta
comunicação inadiável.
A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de subscrever o Requerimento nº
01, de 2011, que trata da sessão especial solene em
homenagem à mulher.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – V.Exª será atendida de acordo com o Regimento.
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A SRA. ANGELA PORTELA (PT – RR) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – Volta-se à lista de oradores.
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Cyro Miranda. (Pausa.)
Senadora Marta Suplicy. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador João Pedro. (Pausa.)
Vamos retomar a lista dos oradores inscritos que
estavam anteriormente ausentes.
Senador Mário Couto. (Pausa.)
Senadora Ana Rita.
V. Exª tem a palavra por dez minutos.
A SRA. ANA RITA (PT – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
estimadas Colegas Senadoras, estimados Colegas
Senadores, neste primeiro pronunciamento como Senadora da República, quero fazer um agradecimento
ao povo do meu Estado, o Espírito Santo, em especial
às mulheres, e reafirmar junto a todas as capixabas e
a todos os capixabas, às brasileiras e aos brasileiros o
meu compromisso de construir um mandato democrático que seja interlocutor dos anseios da população.
Estou aqui para representar nosso Estado do Espírito Santo, a todos as brasileiras e a todos os brasileiros e para ajudar a nossa Presidenta Dilma Rousseff, o
Governador Renato Casagrande, o Brasil e o Espírito
Santo a avançar nas conquistas sociais. Vou trabalhar
em conjunto com os movimentos sociais organizados,
as lideranças políticas e religiosas e o setor produtivo,
em especial com os micro e pequenos empresários.
Vou legislar e lutar pelos interesses do povo da cidade e do campo e junto a todas as mulheres e homens
do nosso País que sonham com um Brasil melhor.
Assumi, no dia 03 de janeiro de 2011, o mandato de Senadora da República por quatro anos. Serei a
única mulher a representar o Espírito Santo no Senado nesta legislatura. Comecei minha militância política
na década de 80 nas comunidades eclesiais e movimentos sociais com um trabalho marcado por valores
cristãos e em defesa da população mais excluída e
esquecida de nosso País. São valores que marcaram
o início de minha trajetória na vida pública e que jamais abandonarei. Sou assistente social. Nos últimos
anos, atuei profissionalmente na Prefeitura Municipal
de Vitória junto a projetos voltados para comunidades
de baixa renda.
Nesta Casa, estarei ao lado do Governo da Presidenta Dilma para aprofundar as mudanças iniciadas
por Lula. Estarei também ao lado do Governador Renato Casagrande ajudando a erradicar a pobreza em
nosso Estado.
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Um dos eixos centrais do nosso mandato será o
desenvolvimento do Espírito Santo. Quero deixar claro
que entendo por desenvolvimento aquele que integra
o econômico, o social e o ambiental, um desenvolvimento sustentável em que as pessoas sejam o centro
das atenções.
Quero também reafirmar o meu compromisso
com o desenvolvimento regional do Espírito Santo. É
preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas
capazes de aproveitar e potencializar nossas regiões
para que todo o Estado possa se fortalecer e para que
toda a nossa população possa se beneficiar deste
crescimento, para que não ocorram desequilíbrios. O
desenvolvimento deve ir aonde as pessoas estão.
Neste sentido, não medirei esforços junto aos
órgãos federais para que a tão sonhada ampliação
do Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, se concretize.
Este é um dos compromissos centrais do nosso mandato porque entendo que o desenvolvimento do Estado
passa também por essa importante unidade.
Aproveito a ocasião, para fazer um apelo público à
Infraero, para que libere, o mais rápido possível, o novo
projeto executivo do aeroporto. Lembro que as obras
do terminal aeroportuário da capital capixaba estão paralisadas desde 2008 e que o Espírito Santo não pode
mais esperar pela ampliação do seu aeroporto.
Outro eixo do nosso mandato será defender e
lutar para que os royalties da riqueza do pré-sal sejam
distribuídos sim, porém com valores acrescidos para
os Estados produtores, caso do Espírito Santo.
Queremos com o nosso mandato, que é de todos
os capixabas e brasileiros, o despertar de uma nova
mentalidade, que não repita a história deste País, marcada por um crescimento injusto e desigual.
Trabalharei para ajudar o meu Estado e os Municípios capixabas para que fortaleçam as políticas
públicas e desenvolvam projetos que possam ampliar
a obtenção de recursos federais.
Neste sentido, quero adiantar que, logo após
tomar posse, visitei o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Márcio Pochmann,
e articulei com ele para breve a realização de um
seminário no Senado Federal. O objetivo é convidar
gestores públicos municipais e estaduais, servidores
públicos e parlamentares para que pesquisadores do
Instituto possam apresentar pesquisas e compartilhar
conhecimentos.
Além do seminário, discuti a possibilidade de o
Ipea promover, no Espírito Santo, a capacitação de
gestores locais já que entre as atividades do Instituto estão pesquisas que garantem suporte técnico e
institucional às ações governamentais de prefeituras
e Estados.
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Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional: milhões de empregos estão sendo criados e nossa taxa de crescimento mais que dobrou. Reduzimos,
sobretudo, a nossa histórica dívida social, resgatando
milhões de brasileiros da tragédia da miséria e ajudando
outros milhões a alcançarem a classe média.
Mas, em um país com a complexidade do nosso,
é preciso sempre querer mais, descobrir mais, inovar
nos caminhos e buscar novas soluções. Só dessa forma, poderemos garantir aos que melhoraram de vida
que eles podem alcançar mais e provar, aos que ainda lutam para sair da miséria, que eles podem, com
a ajuda do Governo e de toda a sociedade, mudar de
patamar.
Para enfrentar esses grandes desafios, é preciso ousar e avançar nas conquistas econômicas e,
especialmente, sociais. É tarefa urgente, como a Presidenta Dilma citou em seu discurso de posse e reafirmou, na semana passada, na sua vinda na abertura
dos trabalhos legislativos, uma reforma política com
mudanças na legislação para fazer avançar nossa
jovem democracia, fortalecer o sentido programático
dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao conjunto da
atividade pública.
Para garantirmos o crescimento social é preciso
garantir a estabilidade de preços e seguir eliminando
as travas que ainda emperram o dinamismo de nossa
economia, facilitando a produção e estimulando capacidade empreendedora de nosso povo, em especial,
dando atenção aos médios, pequenos e micro empresários e à agricultura familiar. Lembro que as pequenas e médias empresas são responsáveis pela maior
parcela dos empregos em nosso País e, é claro, em
nosso Estado. Vou lutar para que continue a merecer
do nosso Governo Federal e do Governador Casagrande, incentivos e para que, assim, possam se expandir
e continuar gerando empregos.
Destaco que, embora uma expressiva mobilidade
social tenha ocorrido nos dois mandatos do Presidente
Lula, ainda a pobreza envergonha nosso País. Prometo
não descansar e caminhar junto com a Presidenta Dilma
e o Governador Casagrande, para que todo capixaba e
todo brasileiro tenham alimentos na sua mesa. Este é
um dos sonhos que sempre persegui e vou continuar
a perseguir nos quatro anos de mandato.
Ressalto que essa não é tarefa isolada de um
governo, de uma senadora, mas um compromisso
a ser abraçado por toda sociedade, das instituições
públicas e privadas, de todo os partidos políticos,
das entidades empresariais e dos trabalhadores, das
universidades, das escolas do ensino básico, da ju-
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ventude, enfim, de todo o povo que sonha e luta pela
superação da miséria.
É só com crescimento, associado a fortes programas sociais, que venceremos a desigualdade de
renda e do desenvolvimento regional no Espírito Santo e no Brasil.
Aproveito a ocasião para ressaltar que, junto com
a erradicação da miséria, será prioridade do nosso
mandato a luta pela qualidade da educação pública,
da saúde pública e da segurança pública.
Nas últimas duas décadas, o Brasil universalizou
o ensino fundamental. Porém é preciso melhorar sua
qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no
ensino médio.
É preciso criar condições para que as mulheres
possam trabalhar e deixar seus filhos nas unidades
de educação infantil. Só o empoderamento dos níveis
econômicos e políticos conseguirá propiciar às mulheres brasileiras uma situação de maior igualdade em
relação aos homens.
Quero neste pronunciamento saldar nossa Ministra da Secretaria de Políticas para as mulheres Iriny
Lopes e desejar-lhe sucesso frente aos desafios da
pasta. Quero também adiantar que não medirei esforços e trabalharei incansavelmente para ajudar a nossa
Ministra a combater a violência sofrida pelas mulheres
e para propiciar às mulheres brasileiras uma situação
de maior igualdade em relação aos homens.
Aproveito para reafirmar também o meu compromisso de agir, legislar e apoiar políticas públicas
que fortaleçam a superação da violência, o combate
às drogas...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Dois minutos, Senadora. Mais dois minutos.
A SRA. ANA RITA (PT – ES) –... em especial,
combater o avanço do crack, que desintegra a nossa
juventude e tanto sofrimento causa às famílias.
É com essas prioridades e lutas citadas que vou
conduzir o nosso mandato, e para isso humildemente
peço a ajuda de todo o povo capixaba e brasileiro.
Que Deus abençoe esta Casa, abençoe o nosso mandato, abençoe os capixabas, os brasileiros e
as brasileiras.
Era o que eu tinha para o momento, Srª Presidente.
Quero agradecer-lhe os minutos que me foram
concedidos e agradecer ao Plenário, que atentamente
ouviu o nosso primeiro discurso.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Parabéns, Senadora Ana Rita, pelo primeiro discurso!
Agora, por delegação da Liderança do Governo,
concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral, por
cinco minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Srª
Presidente, gostaria de me inscrever na condição de
Líder do PT.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Já está inscrito, Senador Humberto Costa.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadores, eu venho a esta tribuna por delegação da Liderança do Governo, para
falar sobre o desligamento ocorrido na região Nordeste neste último fim de semana, no sentido de procurar
esclarecer algumas questões e trazer tranquilidade
a toda a região Nordeste, mesmo tendo acontecido
esse desligamento desagradável, que afetou o dia a
dia dos nossos irmãos de vários Estados da região
Nordeste.
Por isso, Srª Presidente, eu queria primeiro fazer um resumo rápido do local onde essa ocorrência
aconteceu. Esse acidente, ou esse desligamento, se
originou numa subestação chamada São Luiz Gonzaga – aliás, São Luiz Gonzaga não, estou exagerando
– Luiz Gonzaga. Essa subestação, Srs. Senadores,
Srªs Senadores, é a que recebe a energia da usina
Luiz Gonzaga, antiga usina de Itaparica.
Portanto, essa é uma subestação muito importante para o sistema da Chesf, porque, além de conectar
uma usina de 1.500 megawatts de potência, chegam
a essa subestação interligações de várias usinas da
própria Chesf.
E aí eu gostaria de registrar interligações extremamente importantes. Vale a pena registrar, entre elas:
duas linhas de interligação com a Usina de Sobradinho;
uma linha de interligação com Olindina, subestação do
interior da Bahia e que atende à subestação de Camaçari, uma das mais importantes para o suprimento
de energia baiana; uma linha que interliga com Paulo
Afonso, com o Complexo de Paulo Afonso, no rio São
Francisco – a Usina de Itaparica também faz parte do
complexo do rio São Francisco; uma interligação com
Angelim, que é uma subestação no interior de Pernambuco e que chega à Recife II, em Jaboatão, na
grande Recife; e uma interligação com a subestação
de Milagres, que fica no Ceará.
Essa subestação, portanto, é muito importante,
situada em Pernambuco e que recebe toda a energia
da Usina de Itaparica, atualmente Luiz Gonzaga, e tem
interligação com as principais hidrelétricas da Chesf.
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É importante registrar, Srªs e Srs. Senadores,
que essa ocorrência aconteceu por volta de zero hora,
no momento em que o sistema Chesf recebia energia
da Região Norte, do sistema interligado lá de Tucuruí
de 2.424 megawatts e recebia da Região Sudeste e
Centro-Oeste 813 megawatts.
Fazendo um balanço de toda esse energia, o
nordeste naquele momento, naquela sexta-feira, estava consumindo 8.883 megawatts, 5.369 de origem
hidráulica, 130 megawatts de origem térmica e 147
de geração aeólica para uma exportação de energia
da Região Norte e da Região Sudeste de 3.237 megawatts.
É importante registrar, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que esse desligamento aconteceu no dia
4 de fevereiro. Portanto, na sexta-feira, logo depois da
meia-noite. E o que levou ao primeiro desligamento?
Houve uma atuação intempestiva da proteção de distância da linha que interliga essa subestação ou de
uma das linhas que interliga esse subestação à usina
de Sobradinho. Houve uma atuação intempestiva da
proteção de distância que...
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Naquele momento não havia descargas atmosféricas, as
condições climáticas eram absolutamente tranqüilas, o
sistema estava trabalhando fora do horário de ponta,
portanto, num momento absolutamente tranqüilo, sob o
ponto de vista energético, e, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tão logo a operação da Chesf, junto com o
operador nacional do sistema detectou, que não havia
nenhuma anormalidade e que teria sido uma atuação
intempestiva da proteção de distância... Esse dispositivo protege a subestação quando há curto-circuito
nas linhas. Como ela operou intempestivamente e não
havia mais nenhuma sinalização, portanto, o sistema
estava absolutamente normal, por orientação do despacho do operador nacional do sistema...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP.)
– Um minuto, Senador.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – ...o
sistema foi recomposto.
Eu gostaria, Srª Presidente, que eu tivesse um
pouquinho mais de tempo, porque é um assunto delicado, foi debatido aqui, em outras situações. e vale
a pena explicar porque fizeram uma abordagem, no
meu entendimento, equivocada com relação a esse
acidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP.)
– Dois minutos, Senador.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) –
Então, Srª Presidente, tão logo foi reposto o sistema,
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e esta é uma questão que vamos ter que discutir, até
como repor o sistema diante de um fato como este, foi
religada a linha e, novamente, a proteção atuou intempestivamente porque não havia defeito nenhum, e, aí,
em função da configuração adotada na Subestação
Luiz Gonzaga, nós perdemos não só a barra que já
estava energizada como perdemos a outra barra. O
que aconteceu em função disso? Nós tivemos o desligamento da Subestação de Luiz Gonzaga de outras
usinas importantes do sistema, mais especificamente
da Usina de Sobradinho. E o que aconteceu no sistema? Naquele momento, com a ausência das máquinas
de Sobradinho, o sistema começou a oscilar. Como a
Chesf é interligada com o sistema sudeste e também
com a Eletronorte, o sistema de perdas de sincronismo dos sistemas interligados entrou em operação e
isolou o Nordeste.
Ao isolar o Nordeste, a geração não era adequada para atender toda a carga, o esquema de alívio de
carga entrou em operação. Só que não foi suficiente,
porque ao aliviar a carga, houve uma sobretensão e
a Usina de Sobradinho acabou saindo também com o
desligamento do parque gerador da Chesf.
Isso foi o que ocorreu no sistema Chesf no sábado
de madrugada, um evento completamente fora daquilo
que naturalmente se planeja ou das alternativas que
se estudam para que um sistema opere bem.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós tínhamos também uma linha com interligação de 500
KV, de uma empresa chamada Iracema, que estava
fora, desligada, porque havia um problema em um dos
equipamentos dessa subestação. Volto a repetir, Srª
Presidente, estava desligada por razões de manutenção. Portanto, um fato absolutamente fora de qualquer
contexto.
É importante registrar, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que a situação criada foi
absolutamente atípica. E, hoje, nós chegamos à conclusão, em razão dos estudos que vão ser feitos e de
todas as análises que estão sendo desenvolvidas – é
importante aqui registrar – ...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Para concluir, Senador.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – ...
que o ONS, junto com os técnicos da Chesf, vai ter
que fazer uma análise aprofundada, primeiro, da recomposição do sistema numa configuração como essa
que tivemos que operar o sistema Nordeste naquela
madrugada.
Segundo ponto: fazer uma avaliação do sistema
de alívio de carga e do sistema de proteção de perda
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de sincronismo. Isso leva a estudos adicionais por parte
do Operador Nacional do Sistema. E é importante verificar também por que essa proteção de distância, que
é uma proteção estática, uma proteção da GE chamada Mod-3, apresentou esse defeito, uma vez que essa
proteção é testada em muitas subestações...
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Segundo, o sistema estava operando num momento em
que a carga era menor, não estávamos num período
de ponta.
Terceiro, a geração, hoje, não só da Chesf, mas
interligada, atende plenamente às necessidades do
Nordeste.
Outra coisa importante também é que o sistema
de transmissão do Nordeste, interligado ao Sudeste,
ao Centro-Oeste e à região Norte, trabalha com absoluta tranquilidade e não precisa de nenhum tipo de
reforço, porque atende à carga do Nordeste.
Falei tudo isto por uma razão muito simples: não
temos nenhum risco daquele fantasma que aconteceu
em 2001, que foi o racionamento de energia. Não confundam blecaute e apagão com racionamento. Racionamento é falta de energia permanente, por meses;
apagão e blecaute são desligamentos temporários, que,
evidentemente, trazem transtornos para a população,
mas têm muito menor impacto do que, efetivamente, o
racionamento, que, este sim, traz problemas enormes
para a população e para o desenvolvimento do País.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) – Por
último, para concluir, Srª Presidente, eu gostaria só de
registrar, porque este é um tema importante. Estou falando pela Liderança do Governo, mas é importante
registrar para que nós não passemos à população uma
leitura equivocada das coisas.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Senador, V. Exª terá mais um minuto, porque há 17 inscritos com igual importância. Um minuto, por favor.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (PT – MS) –
Falou-se muito aqui de tecnologia de equipamentos.
Temos proteção estática, proteção digital e proteção
eletromecânica. As instalações funcionam naturalmente
com qualquer tipo de proteção, e a manutenção dessa
proteção estática foi feita em outubro de 2010. Portanto,
é muito mais uma questão de estudo de sistema para
ajustar a interligação e o Sistema Chesf do que qualquer outra coisa que coloque em risco o suprimento de
energia para uma região tão importante para o Brasil,
caso da região Nordeste.
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Muito obrigado, Srª Presidente, pela tolerância,
mas eu precisava dizer isto aqui para que a população
não entendesse ou não visse risco no suprimento de
energia muito bem atendido na região Nordeste pela
Chesf.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Obrigada, Senador Delcídio do Amaral.
Agora, com a palavra o Senador Wellington Dias,
por dez minutos.
Por favor, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª.
Presidente, aliás, Sr. Presidente, também, Srªs e Srs.
Parlamentares, com relação a esse tema, quero aqui
concordar com o Senador Delcídio, que falava pela
Liderança.
Primeiro, quero fazer um esclarecimento importante: graças a um sistema, eu diria, eficiente no meu
Estado, que vem sendo colocado na imprensa como
tendo sido atingido pela apagão, na verdade, no Nordeste, o Estado do Piauí não foi atingido por essa situação da falta de energia ocorrida, como foi dito pelo
Ministério de Minas e Energia, a partir de uma situação
na subestação Luiz Gonzaga
Devo clarear apenas, sobre isso, e já afirmava
ontem aqui, que o fato é que tivemos um problema de
ordem técnica em uma subestação, não uma situação
de escassez de energia, de escassez de energia permanente, ou seja, de insuficiência de energia, a energia gerada não atendendo mais à demanda, como foi
colocado. Tanto que foi restabelecido e temos todas
as condições de atuação.
Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, quero
tratar aqui, como disse no meu primeiro pronunciamento, sobre o tema educação, concordando com o
Senador Cristovam, que trazia, há pouco, lembranças,
trazendo a este plenário recentes estudos mostrando
a importância da educação na economia e fazendo ver
a necessidade de se ter investimentos, de o Governo,
a classe trabalhadora, enfim, de toda a sociedade se
voltar para esse tema.
Quero fazer uma homenagem a esse nosso grande líder da educação, meu querido ex-Governador,
ex-Ministro e Senador Cristovam Buarque, dizendo
que lhe sou grato.
No período em que V. Exª foi Ministro da Educação, apoiando-nos no nosso Estado, tivemos lá uma
bela experiência. Sou-lhe grato pela confiança no modelo da escola ideal, que dá importantes resultados
ao nosso Estado, e quero lhe dizer ainda também da
atenção que tivemos, seguida ao vosso mandato, do
Ministro Tarso Genro e do Ministro Fernando Haddad
nesse importante trabalho.
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O que quero aqui destacar são algumas medidas
que considero importantes experimentadas em alguns
lugares do Brasil e com grande eficiência. Qual é o
grande desafio da educação?
Acho que estamos trabalhando bem, ao longo dos
últimos anos, na ampliação da rede, o que fez com que
o Brasil saísse de uma situação que garantia, até há
pouco tempo, apenas o ensino fundamental, o ensino
primário, como dizíamos.
Quero dizer aqui, meu querido Cristovam, que
sou de uma região do Brasil, lá no Estado do Piauí,
onde havia escassez de educação, do que fui vítima.
Ali, no vale do Fidalgo, onde moravam meus pais, havia uma cidade cujo nome faz uma homenagem a um
Parlamentar da Câmara Federal, pai do Deputado Paes
Landim, o Município de Paes Landim, que só tinha uma
escola com uma sala de aula. Quando completei meus
seis, sete anos e precisei estudar, tive que disputar
vaga. A minha mãe foi quem, na garra, conseguiu uma
vaga para mim. Minha professora só tinha o quarto ano
primário e, como não podia ir muito além, ensinava o
1º ano A, o 1º ano B, o 1º ano C, porque não tinha a
capacidade de ir além do 1º ano.
Reconheço que, de lá para cá, ou seja, nestes
últimos anos, nós tivemos, a partir da aprovação pelo
Congresso Nacional, ainda no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, do Fundef, uma expansão
do ensino fundamental. E agora, no Governo do Presidente Lula, quero destacar o importante trabalho de
ampliação do ensino fundamental, do pré-escolar, do
ensino médio, do ensino superior e da pós-graduação,
restabelecendo o ensino técnico.
Apoiados pelas equipes de Governo, tivemos a
oportunidade de fazer uma grande expansão no nosso
Estado. Por exemplo, no ano de 2002, eu encontrei o
Estado do Piauí com apenas 145 escolas de ensino
médio. E terminamos o ano de 2010 com 526 escolas
em todos os Municípios, inclusive com a expansão do
ensino técnico, ensino técnico que funcionava ali em
cinco escolas. Agora temos 54 em funcionamento. E
é isso que me traz aqui.
Quero tratar aqui de um tema nesta área do ensino técnico. Creio que, para a erradicação da miséria,
para resolvermos o problema da pobreza, para termos
desenvolvimento, o grande investimento é na educação, de um lado, na busca da qualidade, mas, de outro,
pensar um mundo globalizado, uma educação que não
só permita às novas gerações ter os conhecimentos
que a humanidade domina, ou seja, ter o ensino básico, como a gente defende, mas ter também o ensino
de línguas. Nós vivemos num mundo globalizado, e é
preciso que, hoje, desde o ensino fundamental, a gente
tenha, além do português, a opção de uma, duas lín-
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guas ou mais oferecidas. Isso é perfeitamente possível
hoje, especialmente com a expansão de banda larga,
com a expansão de tecnologia e com o crescimento
do número de profissionais nessa área.
Precisamos garantir as condições da profissionalização, e, nesse ponto, trabalhar cursos de curta
duração pensando, por exemplo, meu querido Senador
Lindbergh, nesse público. Estamos hoje precisando
de mão de obra, por exemplo, na área da construção
civil, para o Minha Casa, Minha Vida, para o Luz para
Todos, para um conjunto de programas que estão em
andamento, porque estamos precisando de pedreiro,
de assentador de piso. Estamos precisando de eletricistas e de um conjunto de outros profissionais, meu
querido Deputado Cícero Lucena.
É preciso que a rede pública também possa se
voltar para isso. São pessoas que ou têm uma escolaridade baixa e estão desempregadas ou concluíram
o seu ensino fundamental, o seu ensino médio e não
têm nenhuma profissão, e precisamos abrir cada vez
mais oportunidades para fazerem um curso.
Se for no campo, cursos voltados para cajucultura, como é bem comum na Região Nordeste, para
a apicultura ou para a fruticultura irrigada; enfim, para
outras áreas de atuação, de curta duração, como uma
porta para que ele seja motivado a fazer aquele curso
ali, muitas vezes, de uma semana, de um mês, de seis
meses, de um ano, mas que ele possa em seguida fazer
o ensino técnico, fazer o ensino superior, e por aí vai.
O outro ponto...
O Sr. Lindbergh Farias (PT – RJ) – Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Com o
maior prazer, Senador Lindbergh.
O Sr. Lindbergh Farias (PT – RJ) – Senador
Wellington Dias, Governador do Piauí, com certeza, V. Exª vai trazer uma grande contribuição a esta
Casa. Temos conversado muito, Senador Cristovam,
e a preocupação de V. Exª em aproximar os debates
do Senado Federal, a realidade vivida pelo povo brasileiro é fundamental. Hoje mesmo, V. Exª conversava
comigo sobre o sucesso dos cursos pré-vestibulares
no Estado do Piauí; o Presidente Lula também. Esta
foi uma grande vitória da política educacional do Presidente Lula: filhos de trabalhadores que não tinham
acesso às universidades públicas estão entrando na
universidade pública. A Presidenta Dilma, quando veio
entregar a Mensagem a este Congresso Nacional,
Senador Wellington Dias, fez um perfeito diagnóstico dos problemas da educação, da educação infantil,
dos gargalos do ensino médio. De forma que eu quero
cumprimentar V. Exª. Acho que V. Exª pode fazer um
grande trabalho, pode ajudar muito esta Casa nesses
debates da educação e de todo o tema da assistên-
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cia social. Muito obrigado, e cumprimento V. Exª pelo
pronunciamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Quero
aqui agradecer e dizer que aprendi muito hoje com V.
Exª, tratando exatamente deste tema, Presidente José
Sarney. Devemos colocar a necessidade de a gente
ter, portanto, esses cursos de curta duração, casados
com aquilo que cada região – o mercado, o governo,
enfim, nos seus contratos, nas suas obras, nos seus
serviços – esteja precisando neste instante.
Do outro lado, a expansão do ensino técnico, essa
medida corajosa também do nosso Presidente Lula,
da expansão do nosso Instituto Federal...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a V. Exª alguns minutos a mais para
terminar.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Eu agradeço.
E, junto com isso, fazer um modelo que eu considero da maior importância, Senadora Marta, que é
o modelo da alternância. E quero tratar com detalhes
deste tema. É uma experiência que chegou ao Piauí
a partir do Padre Humberto Pietrogrande, que veio do
Espírito Santo. Trata-se de experiência que ele trouxe
da Itália, em que o aluno, uma parte, fica em sala de
aula, aprendendo a parte teórica; em seguida, ele pratica no laboratório real. E, quando ele sai, com a sua
formação, já está pronto para trabalhar.
Acho que é este o caminho – da formação de
curto prazo de nível médio, superior e pós-graduação
– que acho que vai fazer a diferença para estas e para
as próximas gerações.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 47, DE 2011
Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Srª
Lourdes Milanez, mãe do Vereador Fernando Milanez,
viúva do ex-deputado Fernando Milanez e sobrinha
de João Pessoa que faleceu no dia 6 de fevereiro do
corrente ano, bem como a apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Senador Cícero Lucena.
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REQUERIMENTO Nº 48, DE 2011
Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento do
publicitário, radialista e escritor Ivan Thomaz, atualmente ocupava o cargo de diretor da GCA Comunicação
foi diretor da Rádio Tabajara e era considerado um os
maiores locutores esportivos do nosso Estado que faleceu no dia 4 de fevereiro do corrente ano, bem como
a apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará os votos de pesar
solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 501, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 15, de 2010, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, no exercício de 2010, com o
objetivo de fomentar as exportações do País;
altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro
de 2009, 10.260, de 12 de julho 2001, 10.406,
de 10 de janeiro 2002 – Código Civil Brasileiro,
8.685, de 20 de julho de 1993, 11.941, de 27
de maio de 2009, 12.249, de 11 de junho de
2010, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848,
de 15 de março de 2004, e 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, a Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001; modifica
condições para a concessão da subvenção
em operações de financiamento de que trata
o art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs
8.162, de 8 de janeiro de 1991, e 12.096, de
24 de novembro de 2009; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
501, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 21-122010)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
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(Sobrestando a pauta a partir de: 2310-2010)
Prazo final prorrogado: 15-2-2011
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pois não. Era exatamente
isso. Eu gostaria que o Senador Romero Jucá pudesse
usar da tribuna para fazer um comentário em relação
à matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É justamente o que a Mesa vai fazer.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, Relator Revisor da matéria, para proferir o seu parecer.
PARECER Nº 3, DE 2011–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quanto à constitucionalidade, o parecer é pela constitucionalidade, pedindo a aprovação.
Quanto ao mérito, Sr. Presidente, nós estamos
fazendo um ajuste na medida provisória – Senador Alvaro Dias, boa tarde –, porque nós estamos retirando
alguns dispositivos que já foram sancionados na Medida Provisória nº 499. Nós estamos retirando alguns
itens. Nós estamos colocando três itens que dizem
respeito ao setor energético. Um, a questão da troca,
a possibilidade da troca de combustível de óleo para
gás, nos projetos que estão em andamento; outro,
dando condição de o sistema Eletrobrás ter dirigentes
somente em subsidiárias das quais a Eletrobrás é sócia. Portanto, criando uma restrição para a participação de dirigentes na sociedade. E um terceiro, dando
condições para que o contrato da Ceron possa ser
absorvido na questão da Termo Norte II, reconhecido
pela Aneel, para que haja a participação do encontro
de contas da CCC.
Além disso, a Medida Provisória destina recursos
para Estados e Municípios de acordo com a Lei Kandir
e também acaba com o fiador do sistema de bolsas de
financiamento do Fies para estudantes universitários,
o que é um avanço para facilitar a contratação de empréstimos para que os estudantes possam estudar.
Por conta de tudo isso, o nosso parecer é favorável, com as emendas que apresentamos.
Faço uma observação de que a Emenda nº 24
enumera o artigo 21-A como artigo 21-C, exatamente
para que não haja conflito de numeração com o projeto
de lei anterior, Sr. Presidente.
É o seguinte o Parecer na íntegra:
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PARECER N° 3, DE 2011
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 15, de 2010, relativo a Medida
Provisória n° 501, de 8 de setembro de 2010,
o qual “Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as Leis nº 12.087, de
11 de novembro de 2009, e n° 10.260, de 12
de julho de 2001; modifica condições para
a concessão da subvenção em operações
de financiamento de que trata o art. 1° da
Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009,
que autoriza a concessão de subvenção
econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
em operações de financiamento destinadas
a aquisição e produção de bens de capital
e a inovação tecnológica; e dá outras providências”.
Relator-Revisor: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF),
editou, em 8 de setembro de 2010, a Medida Provisória
(MPV) n° 501. Cabe a este Plenário, agora, apreciar
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 15, de 2010,
originário da Medida Provisória mencionada e aprovado na Câmara dos Deputados em 8 de dezembro
do corrente ano.
Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, o PLV nº 15 de 2010, é composto de 20 artigos.
Os primeiros nove artigos se referem aos temas que
foram originalmente objetos da MPV nº 501, de 2010,
e os demais artigos tratam dos temas inseridos pela
Câmara dos Deputados no PLV e das cláusulas de
vigência e de revogação.
Em síntese, o alcance original da Medida Provisória era o seguinte:
– nos arts. 1° ao 6°, a proposição tratava da distribuição de recursos federais como
compensação aos incentivos fiscais concedidos pelos governos estaduais e municipais às
exportações;
– nos arts. 7° ao 9°, a Medida Provisória
continha ajustes na legislação relativa ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES);
– no art. 10, a proposição se referia a
ajustes na sistemática de subvenção econô-
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mica do Tesouro Nacional as operações de
financiamento concedidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES); e
– o art. 11 tratava da cláusula de vigência e o art. 12 trazia revogação de dispositivos
relativos ao Fies e a subvenção do Tesouro
Nacional ao BNDES.
As modificações introduzidas pela Câmara dos
Deputados são comentadas a seguir. No art. 10, o
PLV introduz uma ampliação no escopo da atuação do
BNDES com recursos subvencionados pelo Tesouro
Nacional, de modo a incorporar o setor elétrico que
passou a ser beneficiado mediante o financiamento
de “aquisição de bens associados a implantação de
empreendimentos de geração renovável ou transmissão de energia elétrica por sociedades empresariais
em conformidade com os respectivos atos de outorga
de concessão ou autorização”.
O mesmo dispositivo amplia o valor total dos financiamentos subvencionados pela União de R$44
bilhões para R$134 bilhões e dá ao Poder Executivo a
autonomia para prorrogar o prazo de vigência do Programa. Essas duas modificações eram tratadas na MPV
n° 487, de 2010, que perdeu eficácia por transcurso de
prazo sem que tenha sido apreciada pelo Congresso
Nacional. Outra alteração consiste em novidade, pois
estabelece como prioritários os empreendimentos que
sejam intensivos na utilização de mão de obra, mas
fazendo ressalva em relação aos financiamentos subvencionados para a inovação tecnológica dados pelo
art. 1° da Lei n° 12.096, de 2009.
O art. 11 do PLV altera o art. 1.061 do Código Civil
Brasileiro para permitir a designação de administradores não sócios independente do que preveja o contrato
de constituição de uma sociedade limitada. Na nova
versão, são mantidos os requisitos de aprovação da
designação de administrador não sócio, sendo por unanimidade enquanto o capital não estiver integralizado e
por maioria de dois terços após a integralização.
Os arts. 12 e 13 se referem aos benefícios fiscais administrados pela Agência Nacional do Cinema
(ANCINE), ampliando o prazo para a dedução do imposto de renda devido, que passa de dezembro de
2010 para dezembro de 2016. Assim, a Lei n° 8.685,
de 20 de julho de 1993, passa a ter nova redação em
seu art. 1°, para dispor que: “até o exercício fiscal de
2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido às quantias referentes a investimentos feitos na produção de obras audiovisuais
cinematográficas brasileiras de produção independente
e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, tem a redação de seu art. 50 modificada para
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compatibilizá-la com a nova redação do art. 1° da Lei
n° 6.685, de 1993.
Os arts. 14 e 15 tratam dos precatórios federais
de titularidade do próprio devedor ou de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, para permitir sua
utilização na amortização de débitos de que trata a
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Os arts. 16, 17 e 18 se referem a ajustes no marco legal da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.
A. (ELETROBRÁS) e no Sistema Interligado Nacional (SIN). O art. 16 dispõe sobre alterações na Lei n°
3.890-A, de 25 de abril de 1961, para conceder maior
autonomia a gestão da Eletrobrás, com destaque para
a dispensa da aprovação do Presidente da República
nas eventuais reformas dos Estatutos da Sociedade,
estabelecendo que lhes sejam aplicáveis as normas
da Lei das Sociedades Anônimas. Outra modificação
permite aos diretores da Eletrobrás participar, inclusive
no exercício de cargos de administração, na direção
das empresas subsidiárias, controladas e de propósito específico de que faça parte a holding nacional do
setor elétrico. Um último ajuste permite a Eletrobrás
constituir subsidiárias integrais para o cumprimento
de seu objeto social.
O art. 17 modifica a Lei n° 10.848, de 15 de marco de 2004, que dispõe sobre a comercialização de
energia elétrica. São adicionados dois novos artigos a
Lei para assegurar as condições necessárias a administração de Contrato de Comercialização de Energia
em Ambiente Regulado (CCEAR) e para ampliar as
possibilidades de atuação do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE).
O art. 18 altera a Lei n° 12.111, de 9 de dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados. Como alguns Sistemas Isolados estão em
processo de integração ao Sistema Integrado Nacional (SIN), tornou-se necessário ajustar o marco legal
relativo ao acesso por esses Sistemas Isolados aos
recursos oriundos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) que têm origem no pagamento pelo consumo de energia elétrica por todos os consumidores
no Território Nacional e são redistribuídos em favor dos
Sistemas Isolados que têm um custo maior de geração
de energia elétrica.
O art. 19 trata da cláusula de vigência e o art. 20
dispõe sobre a revogação de dispositivos ligados as
questões tratadas no PLV quanto à subvenção pelo
Tesouro Nacional as aplicações do BNDES e quanto ao funcionamento do FIES. Há, ainda, a previsão
de revogação de dispositivo da Lei n° 8.162, de 8 de
janeiro de 1991, que não é objeto de modificação no
PLV em análise. Trata-se da revogação do inciso II do
art. 3° da mencionada Lei, que na redação vigente
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permite ao ocupante dos cargos de Ministro de Estado
optar pela remuneração do cargo ou emprego efetivo
de que seja titular na União, Estado, Distrito Federal,
Município, autarquia, fundação pública, sociedade de
economia mista ou em empresa pública.
II – Análise
II.1 — Análise da Urgência e Relevância do PLV n°
15, de 2010
Para o Poder Executivo, o PLV atende à exigência
constitucional de se tratar de uma situação relevante e
urgente. Na Exposição de Motivos Interministerial (EMI)
n° 26/MEC/MF, de 1° de setembro de 2010, há uma
sucinta justificação para a utilização do instrumento da
medida provisória com referência a cada um dos três
temas originais da Medida Provisória.
No mérito, as medidas propostas no PLV se amoldam aos objetivos especificados na Exposição de
Motivos Interministerial, que é o de implementação,
no curto prazo, de acões governamentais capazes de
atender a demandas sociais.
Quanto à compensação aos governos estaduais e municipais, cabe observar que essa sistemática
de transferência de recursos federais funciona, anualmente, desde 2004 e que os recursos financeiros já
estão previstos no Orçamento da União desde o mês
de janeiro do corrente ano.
Quanto aos ajustes relativos ao FIES e à subvenção econômica do Tesouro Nacional ao BNDES, cabe
observar que se trata de modificações em aspectos
que foram recentemente objeto de outras medidas
provisórias.
II.2 — Análise da Constitucionalidade do PLV n°
15, de 2010
Quanto aos demais aspectos de ordem constitucional, nada há que impeça sua regular tramitação,
pois os temas Tratados no PLV constituem matéria de
competência da União, portanto passíveis de iniciativa
do Presidente da República, e não incorrem em quaisquer das limitações formais e materiais previstas no
art. 62 da Constituição Federal (CF).
II.3 — Análise do PLV quanto a Responsabilidade
Fiscal
Com referência ao impacto fiscal da concessão
de subvenção econômica do Tesouro Nacional às operações do BNDES até o montante de R$ 134 bilhões, a
Exposição de Motivos Interministerial repete a mesma
argumentação que acompanhava a MPV nº 487/2010,
que perdeu eficácia. Há, apenas, uma singela indicação ao custo fiscal de R$ 7,8 bilhões nos próximos
dois exercícios financeiros.
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II.4 — Análise do Mérito
No Orçamento da União para 2010, há duas
dotações relativas à compensação aos governos estaduais e municipais em função dos incentivos fiscais
concedidos aos exportadores. Uma dotação se refere
diretamente ao previsto na Lei Kandir e outra dotação
se refere ao auxílio financeiro da União para o fomento
das Exportações. Caso houvesse a efetiva compensação na primeira dotação, seria dispensável a previsão
desse auxílio financeiro.
No entanto, a dotação referente ao previsto no
art. 91 do ADCT é de apenas R$ 1.560 milhões, valor
muito aquém do montante de incentivos fiscais efetivamente concedidos pelos Estados e Municípios. Assim,
se faz necessária essa complementação, denominada
pelo Governo Federal como Auxilio Financeiro para
o Fomento às Exportações. No Orçamento da União
para 2010, essa segunda dotação tem o valor de R$
1.950 milhões, cuja sistemática de transferência é o
objeto dos arts. 1° ao 6° do PLV.
Os artigos 7°, 8° e 9° do PLV modificam a Lei
n° 12.087 de 2009, e a Lei n0 10.260, de 2001, e se
referem a ajuste do marco institucional para a gestão e funcionamento do Programa de Financiamento
Estudantil (FIES). Os ajustes em análise ampliam a
flexibilização das normas do FIES, concedendo autonomia ao Poder Executivo para a fixação das normas
relativas à garantia das operações e à amortização
dos empréstimos concedidos.
O art. 7° adiciona o crédito estudantil às áreas
atendidas pelos fundos garantidores de risco de crédito para micro, pequenas e médias empresas a que se
refere o art. 7º da Lei n° 12.087, de 2009, que passa
a vigorar acrescido do inciso III. Esse último dispositivo inclui a garantia do risco em operações de crédito
educativo no âmbito de programas ou instituições oficiais como uma finalidade dos fundos garantidores de
risco nos quais a União a autorizada a participar em
sua capitalização.
As modificações de dois dispositivos da Lei n°
10.260, de 12 de julho de 2001, visam ajustar procedimentos operacionais do FIES com objetivo de
conferir maior eficiência ao modelo de gestão do Programa para atender a mais de cem mil estudantes do
ensino superior.
Em síntese, as modificações patrocinadas pelo
PLV no marco legal do FIES visam expandir a atuação
do crédito estudantil.
O PLV também propõe ajustes na Lei n° 12.096,
de 2009, que autorizou a concessão de subsídio pela
União aos empréstimos do BNDES. O subsídio se dá
pela equalização das taxas de juros, com a União pagando ao BNDES para que ele possa conceder em-
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préstimos destinados à aquisição e produção de bens
de capital e à inovação tecnológica com taxas de juros abaixo do seu custo de captação. O prazo para a
contratação dos empréstimos subsidiados era ate 31
de dezembro de 2009, prorrogáveis por 180 dias, e o
limite para o volume de financiamentos de até R$ 44
bilhões.
O art. 10 do PLV altera a Lei no 12.096, de 2009,
para incluir, entre as operações de financiamento passiveis de subvenção, aquelas destinadas à produção
de bens de consumo para a exportação e ao setor de
energia elétrica e para expandir o limite de financiamentos subvencionados pela União, mediante o acréscimo de R$ 90 bilhões
A partir de estimativas do próprio BNDES para
a demanda por crédito, decidiu-se ampliar o limite do
volume de créditos subvencionados, podendo chegar
ao total de R$ 134 bilhões, e aumentar o prazo para a
contratação das operações.
O subsídio às operações de crédito do BNDES
autorizado pelo PLV será feito por meio da equalização
das taxas de juros. A equalização consiste no pagamento ao BNDES, pelo Tesouro Nacional, da diferença
entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte
dos recursos, acrescido da remuneração do BNDES
e dos agentes financeiros por este credenciados. A
estimativa de gastos com a equalização é de R$ 4,7
bilhões em 2011 e de R$3,1 bilhões em 2012.
A Resolução n° 3.851 do Conselho Monetário
Nacional (CMN) definiu as taxas de juros cobradas
ao tomador final e os prazos de amortização e de carência para os empréstimos a serem concedidos pela
BNDES com subvenção da União. As taxas de juros
para o tomador final variam de 4,5% a 8% ao ano e os
prazos de autorização, de 3 a 10 anos, com carência
de 3 meses a 3 anos.
As operações para financiar grandes projetos no
setor de energia elétrica terão tratamento diferenciado, com prazo de amortização de 30 anos, carência
para o principal de ate 15 anos e taxas de juros de
5,5% ao ano.
São efeitos positivos da subvenção aos empréstimos do BNDES a oferta de linhas de crédito baratas
e de longo prazo para investimentos relevantes de
empresas privadas e importantes obras de infraestrutura, com impactos positivos sobre a produtividade da
economia como um todo.
O art. 11 do PLV suprime a exigência de que
contrato social da sociedade limitada deve expressamente autorizar a delegação dos poderes de administração a terceiro não sócio. Como é cediço, foi o
Novo Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002) que permitiu a não sócios serem administrado-
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res da sociedade limitada. A alteração pretendida ao
art. 1.062 do Código remove entraves burocráticos a
concretização da norma.
Os arts. 12 e 13 do PLV prorrogam até 31 de
dezembro de 2016 a vigência do incentivo fiscal à atividade audiovisual existente no âmbito do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ).
Para fazer uso do incentivo, a pessoa jurídica
tributada com base no lucro real (aquela que mantém escrituração contábil completa) deverá investir no
mercado de capitais mediante a aquisição de quotas
representativas dos direitos de comercialização de
obras audiovisuais (por exemplo, fumes brasileiros),
caracterizadas por Certificados de Investimento, emitidos e registrados segundo as normas estabelecida
pela Comissão de Valores Mobiliários.
Essa pessoa jurídica poderá deduzir da base de
cálculo o valor total do investimento nos Certificados,
o que lhe proporcionará descontar do imposto entre
15% a 25% do valor investido. A empresa também tem
direito a deduzir o valor investido diretamente do IRPJ
devido, ate o limite de 3% deste.
A prorrogação do incentivo é medida necessária para manter o vigor recentemente experimentado
pelo cinema brasileiro. Para o corrente ano de 2010,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil estimou em
R$ 152 milhões a renúncia fiscal decorrente desse
incentivo.
Os artigos 16 a 18 do PLV tratam do marco legal
do sistema elétrico nacional. Mediante o art. 16, o PLV
altera o art. 5°, o § 4º do art. 12 e o art. 15 da Lei nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, com a redação dada
pela Medida Provisória nº 2.181-45, de 2001. O texto vigente impede que o Presidente e os diretores da
Eletrobrás exerçam funções de direção, administração
ou consultoria em empresas ligadas de qualquer forma
ao setor elétrico, salvo nas subsidiárias, controladas e
empresas concessionárias sobre controle dos Estados
em que a Eletrobrás tenha participação acionária.
A nova redação permite que o Presidente e os
diretores exerçam cargos de administração nas subsidiárias, controladas, e sociedades de propósito específico, de que faca parte a Eletrobrás, e em empresas
concessionárias nas quais ela tenha participação acionária. As sociedades de propósito específico são criadas para dar andamento a projetos em que a Eletrobrás
participa em consórcios com empresas privadas.
O art. 17 do PLV acrescenta dois artigos a Lei
n° 10.848, de 15 de marco de 2004, para permitir ao
poder concedente autorizar alterações técnicas de
empreendimentos de geração termelétrica que tenham
firmado Contrato de Comercialização de Energia no
Ambiente Regulado (CCEAR).
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A previsão legal para a substituição do combustível de termelétrica que tenham firmado Contrato de
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado
(CCEAR) permitira a incorporação de ganhos ambientais e econômicos, com transferência para os consumidores, viabilizados após a realização dos leilões de
energia elétrica.
O art. 18 do PLV acrescenta um § 4° ao art. 1°
da Lei n° 12.111, de 9 de dezembro de 2009, para assegurar que os contratos de suprimento nos sistemas
isolados, vigentes em 30 de julho de 2009, sejam respeitados, mesmo após a efetiva interligação ao SIN.
A Lei nº 12.111/2009, no seu art. 30, já prevê o reembolso, a partir da Conta de Consumo de Combustíveis
(CCC), da diferença entre o custo total de geração da
energia elétrica, para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos Sistemas
Isolados e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e
energia comercializadas no Ambiente de Contratação
Regulada (ACR) do Sistema Interligado Nacional (SIN),
conforme regulamento.
Ocorre que o inciso III do § 10 do art. 3° da Lei n°
12.111, de 2009, foi vetado pelo Presidente Lula porque
abriria a possibilidade para que a CCC passasse a cobrir também os custos de gasodutos que poderiam vir
a entrar em operação no Sistema Interligado Nacional
(SIN). Isso porque existem contratos de suprimento de
energia elétrica assinados em sistemas isolados que
foram, posteriormente, interligados ao SIN, como é o
caso do Sistema Acre-Rondônia.
Assim, o veto se fundamentou no fato de que
as usinas vendedoras nesses contratos operam hoje
à base de óleo, mas são bicombustíveis, já havendo
previsão no próprio contrato para geração a partir de
gás natural, desde que haja gasoduto. Como o sistema
já foi interligado, tal gasoduto seria economicamente
inviável, pois não haveria redução suficiente de óleo
que justificasse seus custos. No entanto, com a redação do inciso III do § 1º do art. 3º, aprovada no Congresso Nacional, gasodutos como esse poderiam vir
a ser viabilizados com o subsídio da CCC, mas caso
isso viesse a ocorrer, haveria um significativo aumento
do orçamento da CCC.
O novo parágrafo 4º adicionado ao art. 1º da Lei
nº 12.111, de 2009, também se destina a garantir o
respeito aos contratos e preservar a segurança jurídica, sem beneficiar usinas que já estejam interligadas
ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
Para concluir esta análise, cabe comentar que
no último dia 8 de dezembro este Plenário aprovou
o PLV nº 16, de 2010, onde constavam alguns dispositivos com redação análoga a outros integrantes do
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PLV em análise. Os temas que permeavam as duas
proposições se referem aos precatórios federais de
titularidade do próprio devedor, os benefícios fiscais
administrados pela Ancine, o ajuste no Código Civil
Brasileiro e as modificações no marco legal do sistema elétrico nacional.
Com a conversão do PLV nº 16, de 2010, na Lei
nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010, será necessário compatibilizar a redação do PLV nº 15, de 2010,
em apreciação, com o ordenamento jurídico vigente
hoje, pois os seguintes dispositivos desta proposição
perderam sua oportunidade com a sanção de normas
idênticas pelo Presidente da República.
Os dispositivos que perderam sua oportunidade
foram as seguintes:
– os arts. 11, 12 e 13 do PLV nº 15/2010
foram positivados como arts. 14, 12 e 13 da
Lei nº 12.375/2010;
– o art. 16 do PLV nº 15/2010 foi parcialmente positivado, pois o Presidente da República sancionou sua proposta de alteração
do art. 5º da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de
1961, como parte integrante do art. 15 da Lei
nº 12.375/2010; e
– o art. 17 do PLV nº 15/2010 também foi
parcialmente positivado, pois o Presidente da
República sancionou sua proposta de inclusão
do art. 21-B na Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, como parte integrante do art. 16 da
Lei nº 12.375/2010.
Com estes antecedentes, apresento uma emenda para suprimir os mencionados arts. 11, 12 e 13 do
PLV em análise por este Plenário, pois os dispositivos
perderam sua oportunidade, uma vez que já integram
o marco legal do País.
Quanto ao art. 16 do PLV, apresento uma emenda
para suprimir a referência ao art. 5º da Lei nº 3.890A/1961, por ser um dispositivo já positivado. A parte
do art. 16 a ser suprimida está destacada em negrito
e sublinhada na reprodução a seguir apresentada:
Art. 16. O art 5º o § 4º do art. 12 e o §
5º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril
de 1961, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º Nos Estatutos da Sociedade
serão observadas, em tudo que lhes forem
aplicáveis, as normas da Lei das Sociedades
Anônimas.”(NR)
“Art. 12. .................................................
...............................................................
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§ 4º O presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, administração ou consultoria em empresas de economia
privada, concessionárias de serviços públicos
de energia elétrica, ou de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor
elétrico, ressalvado o exercício de cargos de
administração nas subsidiárias, controladas,
sociedades de propósito faça específico, de
que faça parte a Eletrobrás, e em empresas
concessionárias nas quais ela tenha participação acionária, mediante autorização do respectivo Conselho de Administração.”(NR)
“Art. 15. ................................................
...............................................................
§ 5º A Eletrobrás poderá constituir subsidiárias integrais para o cumprimento do disposto no § 1º.”(NR)
Além da parte já positivada, proponho eliminar a
modificação prevista no art. 16 do PLV com referência
ao art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 1961. Com a nova redação, o art. 16 do PLV altera a Lei de criação da Eletrobrás para permitir que seus diretores e Presidente
possam participar do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal das Sociedades de Propósito Específico (SPE) nas quais tenha participação, facilitando
a gestão de empreendimentos estratégicos.
Com referência ao art. 17 do PLV, apresento à
consideração deste Plenário uma emenda.. Na reprodução do art. 17 do PLV, apresentada a seguir, a parte destacada em negrito e sublinhada corresponde a
supressão constante de emenda de redação:
Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de março
de 2004, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 21-A e 21-B:
“Art. 21-A. O poder concedente poderá
autorizar alterações técnicas de empreendimentos de geração termelétricos, inclusive
quanto a troca de combustível, que tenham
firmado Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR, nos
termos desta Lei, observadas as seguintes
condições:
I – não haja a redução nos valores de
garantia física e potência associada; e
II – sejam preservados os critérios objetivos de seleção dos vencedores dos leilões
de energia elétrica.”
“Art. 21-B. A previsão de penalidades
por falta de combustível para agentes de
geração de energia elétrica e supridores de
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combustível deverá considerar as características específicas de cada fonte energética, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.”
Com esses antecedentes, proponho uma nova
redação do art. 17 do PLV. Em sua nova redação, o
dispositivo permite que o Poder Concedente autorize a
alteração de combustível de usinas termelétricas que
venceram leilão de venda de energia, de modo a incorporar benefícios mútuos aos geradores e consumidores. Assim, possibilita o equacionamento do excesso
de contratação de UTE a óleo combustível, como, por
exemplo, o resultante do 7º Leilão de Energia Nova de
2008, em que foram contratados 2440 MW médios dessa fonte. As condicionantes inseridas na Lei mediante
o art. 17 do PLV garantem que não haverá prejuízo aos
consumidores nem alteração no resultado do leilão, de
modo a evitar questionamentos jurídicos.
Também apresento uma proposta de nova redação do art. 18 do PLV – modificação na Lei nº 12.111, de
2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica
nos Sistemas Isolados. Os dispositivos adicionados ao
marco legal darão maior segurança para que a Aneel
venha a anuir com a cessão, a Ceron, do contrato da
Eletronorte com a UTE Termonorte II. Sem a cessão,
o contrato deixa de ser reconhecido pela Aneel como
custo de geração da Ceron, e, portanto, deixa de ter
seus custos cobertos pela CCC.
Com a nova redação do art. 18 do PLV, a cessão do contrato mencionado a Ceron está em consonância com o princípio original da Lei nº 12.111, de
2009, que no artigo 3º estabelecia que os custos de
geração dos distribuidores arcados pelos supridores
e não repassados aos distribuidores seriam cobertos
pela CCC. Sendo assim, a medida não gera impacto
negativo nas tarifas dos consumidores finais nem na
CCC, retirando-se, tão-somente, um agente intermediário de contratos anteriores a Lei nº 12.111.
Além de propor a supressão dos artigos do PLV
que foram positivados mediante a sanção da Lei nº
12.375, de 2010, proponho que também sejam suprimidos os arts. 14 e 15 do PLV. Na mesma linha, proponho suprimir o inciso I do art. 20.
Por último, apresento uma emenda de alcance
mais restrito, beneficiando apenas as pessoas jurídicas que estiverem inativas, ou em regime de liquidação ou falência. Além de reduzir o alcance do benefício, reduzindo o impacto fiscal, voltamo-nos para
as empresas que estejam parando de operar, ou que
já estejam inativas, uma vez que estas, dificilmente,
conseguiriam adimplir com o parcelamento sem esse
benefício adicional.
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III – Voto
Ante o exposto, somos pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 501, de 2010, e pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2010, dela
proveniente, com as seguintes emendas:
EMENDA N° 22 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Suprimam-se do PLV nº 15, de 2010, os arts.
11, 12 e 13 do PLV nº 15/2010, que perderam sua
oportunidade, pois foram positivados, respectivamente, como arts. 14, 12 e 13 da Lei nº 12.375, de 30 de
dezembro de 2010.
EMENDA Nº 23 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Dê-se ao art. 16 do PLV nº 15, de 2010, a seguinte redação:
Art. 16. O § 4º do art. 12 da Lei nº 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12. .................................................
...............................................................
§ 4º O Presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, administração ou consultoria em empresas de economia
privada, concessionárias de serviços públicos
de energia elétrica, ou de empresas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor
elétrico, salvo nas subsidiarias, controladas,
sociedades de propósito específico e empresas concessionárias sobre controle dos Estados, em que a Eletrobrás tenha participação
acionária, onde poderão exercer cargos no
conselho de administração e fiscal, observadas as disposições da Lei nº 9.292, de 12 de
julho de 1996, quanto ao percebimento de
remuneração.” (NR)
EMENDA N° 24 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Dê-se ao art. 17 do PLY nº 15, de 2010, a seguinte redação:
Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de marco
de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O Poder Concedente poderá
autorizar a mudança de combustível de usinas
termelétricas, inclusive as que tenham celebrado CCEAR, nos termos do regulamento,
observadas as seguintes condições:
I – não haja redução da garantia física;
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II – sejam preservados os critérios objetivos de seleção dos vencedores dos leiloes
de energia elétrica; e
III – não haja prejuízo aos consumidores. (NR)”
EMENDA Nº 25 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Suprimam-se do PLV nº 15, de 2010, os arts. 14
e 15 do PLV nº 15/2010, renumerando-se os demais.
EMENDA N° 26 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Dê-se ao art. 18 do PLV a seguinte redação:
Art. 18. O arts. 1º e 3º da Lei nº l2.111,
de 9 de dezembro de 2009, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 1º....................................................
...............................................................
§ 4º No atendimento a obrigação referida
no observado os limites de contratação fixados
em regulamento, deverá ser considerada, mesmo após a interligação ao Sistema Interligado
Nacional – SIN, a energia elétrica:
I – contratada pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição
de energia elétrica ate a data de publicação
desta Lei; e
II – objeto dos contratos de compra de
energia e potência com equivalentes celebrados nos Sistemas Isolados entre concessionárias de geração e produtores independentes
com a finalidade de suprimento dos agentes
de distribuição, os quais assumir os contratos
por meio de cessão da posição contratual do
comprador.
Art. 3º ....................................................
§ 1º.........................................................
VI – aos contratos assumidos na forma
do inciso II do § 4º do art. 1º e aos respectivos
transportes de energia.
..................................................... .(NR)”
EMENDA N° 27 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Inclua-se, onde couber, no PLV, o seguinte artigo:
Art. O art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de
junho de 2010, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 33:
“Art. 65. .................................................
...............................................................
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§ 33. As empresas que não estejam mais
em atividade com estiverem em regime de
liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial,
ou em regime de falência, que optarem pelo
pagamento ou parcelamento dos débitos, nos
termos deste artigo, poderão liquidar integralmente os valores correspondentes a parcela
da base de cálculo do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), resultante da redução dos valores de
mora e encargo legal, em decorrência do disposto no § 3° deste artigo, com a utilização de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL, próprios, inclusive acumulados de
exercícios anteriores, sendo que o valor a ser
utilizado será determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL das alíquotas
de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove
por cento), respectivamente. (NR)”
EMENDA Nº 28 – PLEN
(PLV nº 15, de 2010)
Suprima-se do art. 20 do PLV nº 15, de 2010, o
inciso I, renumerando-se os demais incisos.
Sala das sessões, – Senador Romero Jucá,
Revisor-Relator.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer preliminar do Relator Revisor Senador Romero Jucá é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1; e, no mérito, é pela
aprovação do Projeto de Conversão com as Emendas
nºs 22 a 28, do relator.
Pergunto a V. Exª se deseja discutir o mérito ou
os pressupostos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O mérito,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, vou submeter ao Plenário os pressupostos
de relevância e urgência e de adequação financeira
e orçamentária.
O parecer é favorável. A medida é constitucional,
segundo o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos discutir, agora, o mérito.
Com a palavra, o Senador José Agripino.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente Sarney, quero me inscrever para discutir o
mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª já está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estamos votando uma matéria que,
mais uma vez, incorre no velho vício de, em uma medida provisória, serem apreciados temas muitas vezes
díspares, porque o texto que estamos votando diz respeito a pelo menos sete assuntos diferentes; assuntos que se somam ao assunto original, que ensejou a
medida provisória.
O mérito dessas matérias é positivo, desde a elasticidade nos critérios de concessão de empréstimos
do Fies até a concessão de recursos ao BNDES para
investimento no setor elétrico – e já vou falar sobre o
apagão, de forma construtiva. Nós vamos votar. Tive
uma reunião hoje de manhã com o Senador Romero
Jucá e pactuamos que apreciaríamos a medida provisória. Vamos votar, mas eu gostaria que o Líder do
Governo me ouvisse. Repito: eu gostaria que o Líder
Romero Jucá, do Governo, me ouvisse.
Nós não podemos, por conta da primeira votação,
nesta legislatura, que é de medida provisória, em que
muitos assuntos se somam ao assunto original desta
MP, fazer deste procedimento a regra. Essa tem de
ser a exceção. Nós temos de voltar à velha prática
que mantínhamos, de votar as medidas provisórias,
decorrido um prazo de entendimento, e medidas provisórias que tratem de um assunto específico. Essa
trata de assuntos múltiplos.
Repito: ela tem assunto importante? Tem. Urgente? Sim. Essa é a razão pela qual votaremos a favor.
Agora, com essa observação, eu gostaria de ter dois
compromissos do Líder do Governo. Primeiro, voltarmos à prática de discussão das MPs por assunto e
discutirmos a votação dentro do processo de três dias
da busca de entendimento e a votação, depois, por
acordo ou por número, se não houver acordo.
Agora, com relação a esta medida, há um fato
que eu gostaria de ter o compromisso do Líder do Governo, senão a inserção no texto da MP: é a possibilidade de se pagarem débitos do Proex e do Refis com
precatórios de propriedade do devedor.
Essa matéria foi incorporada ao texto na Câmara dos Deputados e foi subtraída. Ela é positiva, como
muito de positivo há no texto que estamos votando. E eu
gostaria de conhecer as razões da subtração, ao texto
que votamos, da possibilidade de uso de precatórios
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para liquidação de débitos de Proex e Refis. Sobre o
assunto eu gostaria de ouvir a opinião e a manifestação do Líder do Governo.
De resto, manifesto a nossa aprovação ao mérito
e à constitucionalidade da matéria. O nosso voto será
“sim”, com as explicações do Líder do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sr. Relator, eu acho que primeiro vamos ouvir as discussões da Casa, e V. Exª, ao final, respondê-las-á.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
V. Exª tem dez minutos para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney,
Srªs e Srs. Senadores, nessa primeira votação desta
legislatura, quero aqui deixar uma reflexão a todos os
Senadores desta Casa. Queria eu aqui deixar uma reflexão que há muito se pede que seja feita nesta Casa.
Desde que entrei aqui, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, as medidas provisórias vêm para esta Casa
amordaçando cada vez mais este Poder. A cada ano
que passa, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa vai perdendo seu poder de legislar. A cada ano que passa,
Srªs e Srs. Senadores, cada um de nós fica com menos condições de legislar nesta Casa.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, basta pensar a estupidez a que se chega em uma medida provisória;
uma medida provisória, por exemplo, de sete itens,
cada um mais importante que o outro para esta Nação. Essa medida provisória, Brasil, não passa pelas
comissões para ser debatida. Quando essa medida
provisória chega a esta Casa, Brasil, o seu recurso já
foi destinado, o dinheiro já foi gasto, e os Senadores
aprovam essa medida assim mesmo.
A Nação brasileira quer democracia. A Nação
brasileira clama por democracia. A Nação brasileira
exige que este Senado seja um Senado democrático, que o Executivo seja democrático e mostre sua
transparência.
Assim, Senadores, essas atitudes batem os recordes de todas as épocas no Governo do PT. Nunca
se implantaram, na história da administração brasileira,
tantas medidas provisórias como agora. Até quando
isso vai permanecer?
O PSDB não pode passar a vida concordando
com isso. O PSDB tem de tomar uma posição firme,
e vai tomar, em relação às medidas provisórias, meu
caro Líder José Agripino. Maltrata, desmoraliza o nosso Poder.
V. Exª sabe o que já passamos. Passamos até
vergonha nesta Casa, em relação à Nação brasileira,
por causa dessa maldita medida provisória. V. Exª ainda
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há pouco acabou de falar. Agora, o abuso da patente,
meu caro José Agripino.
Antigamente, mandavam uma medida provisória
com um item só para se discutir. Agora, já se coloca
em uma mesma medida provisória sete itens, meu
caro José Agripino. E até quando? Até quando esta
Casa, este Poder vai aceitar a imposição do Governo
Federal? Até quando nós vamos nos ajoelhar aos pés
do Presidente da República?
Precisamos, meu caro Líder do Governo, respeitar mais esta Casa. Com o excesso de medidas
provisórias e com a imposição do Governo Federal,
não sei, mas fica patente que, a cada dia que passa,
querem desmoralizar mais esta Casa, querem tirar o
poder de Senadores e de Deputados de legislar. Os
nossos 100% de legislar já foram jogados na lixeira.
Ninguém aqui, Senadores, ninguém pode dizer que é
Senador da República e que tem o direito total de legislar neste Poder.
V. Exªs, se não concordarem com este Senador,
vão sentir na carne o que é fazer um projeto e passar
um ano todo aqui sem discuti-lo. Aliás, não é só um
ano todo não, Senadores, mas a Legislatura toda, os
quatro anos inteiros. E não vão conseguir colocar na
pauta, nem digo aprovar, mas colocar na pauta um
projeto sequer.
E ainda inventaram que a medida provisória tranca pauta, deixa os Senadores sem trabalhar, deixa os
Senadores sem fazer absolutamente nada. E o povo
brasileiro está aí, o povo brasileiro está a nos observar, o povo brasileiro está a nos cobrar o quanto esta
Casa está desmoralizada.
São essas medidas que desmoralizam esta Casa.
E, se não fossem propositais, elas já tinham diminuído, porque, de sã consciência, eu não acredito que um
Presidente não saiba que a emissão de uma medida
provisória tira o direito do Legislativo de legislar. Eu não
acredito que um Presidente da República não saiba
que, trancando a pauta de um Poder, ele deixa os Senadores e Deputados sem trabalhar e ganhando o seu
salário mensal. Eu não acredito que ele não saiba que
isso desgasta o Poder, que a população nos cobra, que
a cada dia o Legislativo se desmoraliza mais.
E toma medida provisória! Agora com sete itens!
Que desmoralização! Que argumento teria o Governo
para mandar sete itens numa medida provisória?
Reflitam, Srs. Senadores, reflitam! Não deixem
que esta Casa se desmoralize mais! Vamos dar moral
a ela! Ela precisa de nós! O País nos cobra, a Nação
nos cobra, o povo brasileiro nos cobra!
Muito obrigado, Senador Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra para discutir a matéria, o Senador
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Alvaro Dias. Em seguida, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço
a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª deseja discutir a matéria?
Também. Então V. Exª está inscrita em terceiro
lugar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, já que votamos agora a primeira medida provisória
deste novo período legislativo, justifica-se plenamente reiterar o que tem sido já cansativo nesta Casa: o
apelo para que o Congresso Nacional recupere as
suas prerrogativas e repudie essa tentativa de fazê-lo
simplesmente Casa de homologação, a chancelar os
atos impostos pelo Poder Executivo, inclusive através
de medidas provisórias que, rotineiramente, afrontam
a Constituição do País.
É evidente que há inconstitucionalidades flagrantes também nesta medida provisória. O Poder Legislativo não recuperará a credibilidade, não adquirirá respeitabilidade junto à opinião pública brasileira se não
exigir a recuperação de suas prerrogativas.
É evidente que já foi pior, que aconteceram avanços. Antes do Governo de Fernando Henrique Cardoso,
por exemplo, as medidas provisórias não tinham prazo
para deliberação, e o Governo as utilizava a seu belprazer. Houve um avanço estabelecendo-se prazos e
impondo-se trancamento de pauta, o que exigiu uma
mudança de postura também do Poder Executivo.
Mas isso não foi suficiente. Se nós analisássemos
a constitucionalidade das medidas provisórias, certamente 80% delas seriam devolvidas ao Poder Executivo
sem análise de mérito no Congresso Nacional.
E eu creio, Sr. Presidente, que seja esta a única
alternativa para que o Poder Legislativo no País possa
recuperar a credibilidade que perdeu.
Neste caso, a Oposição não poderia impedir
a votação desta medida provisória, já que há uma
transferência de recursos da ordem de R$1,95 bilhão
para Estados e Municípios. Os Estados e Municípios
já são sacrificados, exigindo a revisão do sistema federativo. Nós não poderíamos, de forma alguma, impedir que recursos fossem repassados às Unidades
da Federação.
O outro ponto: “Garante o risco em operações de
crédito educativo para expandir a atuação do crédito
estudantil em benefício de estudantes carentes”. É
evidente que a Oposição não poderia se opor a isso.
“Autoriza a concessão de subvenção econômica ao
BNDES em operações de financiamento destinadas à
aquisição e produção de bens de capital e à inovação
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tecnológica”. Como se vê, ao enumerarmos três itens,
já demonstramos a complexidade da medida provisória, que trata de assuntos díspares. É por isso que já
se tornou aqui praxe afirmar que as medidas provisórias se transformam em feira paraguaia ou árvore de
Natal, com penduricalhos injustificáveis.
Aliás, a medida provisória chega à Câmara com
dez, doze artigos e, depois, muitas vezes, vai para o
Senado com mais de cinquenta artigos, até cem artigos, numa verdadeira enciclopédia de bondades ou
de maldades.
Isso é inadmissível sob o ponto de vista da ética
do Legislativo. Alguns penduricalhos, alguns contrabandos foram retirados pelo Líder Romero Jucá, que
é o relator dessa matéria, e nós o cumprimentamos
por isso.
Já no ano passado, ao final do ano, quando deliberamos sobre a Medida Provisória nº 499, a nosso
pedido, o relator Romero Jucá retirou a autorização
que se concedia para a criação de subsidiárias da
Eletrobrás, de forma ilimitada, como se estivéssemos
autorizando a criação de inúmeros cabides de emprego
distribuídos por todo País num setor que é essencial
para a vida dos brasileiros e que tem sido alvo de críticas, especialmente nos últimos dias, sobretudo em
razão do apagão de 2009 e, agora, do apagão mais
recente no Nordeste do País. Há, inclusive, a reposição
de medidas que foram vetadas pelo Poder Executivo,
vetadas pelo Presidente Lula, ao final do ano passado, e que foram recolocadas nesta medida provisória
na Câmara dos Deputados. O Senador Romero Jucá
já concordou em retirá-las.
O nosso partido vai pedir destaque. Nós vamos
votar, Senador Romero Jucá, simbolicamente a medida provisória. Mas pediremos destaque para o item
que diz respeito aos recursos do Tesouro destinados
ao BNDES.
O art. 10, que trata da autorização para a expansão em 90 bilhões do limite para a concessão de
subvenção econômica ao BNDES em operações de
financiamento destinadas à aquisição e produção de
bens de capital e a inovação tecnológica, é um cheque
em branco. Não há transparência nesta proposta.
A proposta de se ampliar o limite de recursos
subvencionados, muito embora seja um mecanismo
importante para alavancar alguns segmentos da nossa economia, implica um custo fiscal muito alto, pois
o Tesouro capta recursos a uma taxa que é das mais
altas do planeta, repassando esses recursos para empresas a taxas de juros subsidiadas, que variam entre
4,5% e 8%. Portanto, o Tesouro capta os recursos a
13% e repassa a 4,5%.
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O Tesouro Nacional subsidia, estabelecendo determinados privilégios, sem transparência alguma.
Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Tesouro já repassou valores que se aproximam de R$600
bilhões ao BNDES, numa manobra contábil que não
eleva a dívida pública interna do País. O Governo considera essa transferência do Tesouro para o BNDES
ou para Petrobras ou para Eletrobrás ou para a Caixa
Econômica Federal, como tem ocorrido, uma transferência interna que não contabiliza como dívida pública
e não é outra coisa a não ser dívida pública.
É por esta razão que o crescimento avassalador da dívida pública interna do País, anunciado pelo
Governo de um trilhão e setecentos bilhões, ao final
do ano passado, não é a dívida pública bruta interna
real. Ela é maior. Só em relação ao BNDES pode-se
somar a um trilhão e setecentos bilhões os seiscentos bilhões repassados que não estão contabilizados
como dívida pública interna.
Trata-se de uma dívida fantasma que certamente ronda os subterrâneos do Banco Central do Brasil,
mas é uma dívida que tem que ser paga pelo Tesouro
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Concedo a V. Exª um minuto para terminar o
seu discurso.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Sr. Presidente.
Portanto, é uma dívida do Governo brasileiro e
há que se contabilizar na estatística da dívida pública
interna do País, sim.
Sr. Presidente, estamos apresentando um requerimento pedindo destaque, porque o partido deliberou, em reunião há pouco, votar contrariamente a
esta proposta.
Não sabemos, Senador Mário Couto, onde o
Governo pretende aplicar esses 90 bilhões. Não podemos fornecer cheque em branco, até porque o comportamento adotado pelo Governo nos últimos anos
não nos permite essa concessão. Não podemos alimentar a suspeição que há em relação à aplicação
dos recursos públicos. Se contestamos a capacidade
do Governo de definir prioridades, contestamos mais
ainda a aplicação desses recursos, muitas vezes sob
o manto protetor da impunidade.
Quando há superfaturamento de obras públicas,
o Governo autoriza o repasse de recursos, mesmo
com denúncia do Tribunal de Contas da União, mesmo com dispositivo estabelecido na Lei Orçamentária
estabelecido pelo Congresso Nacional. O Presidente
veta e libera os recursos, como ocorreu com a Usina
Araucária, no Paraná; Getúlio Vargas; e a Usina Abreu
e Lima, em Pernambuco. São obras com superfatura-
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mento denunciado pelo Tribunal de Contas da União
e confirmado pela Comissão de Orçamento do Congresso Nacional.
Portanto, Sr. Presidente, o voto simbólico do PSDB
é favorável à medida provisória, em razão dos benefícios
que acarreta, mas o voto em separado em relação ao
dispositivo que transfere R$90 bilhões ao BNDES.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Aloyzio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início da Legislatura
é sempre hora de se renovar os bons propósitos e
seria também hora de se meditar sobre as práticas
do cotidiano parlamentar, procurando, mediante essa
meditação e o diálogo entre nós, sanar vícios antigos
que vão se tornando a rotina, que vão se cristalizando
em tradições, e vão, com isso, corroendo por dentro
a dinâmica do processo legislativo e restringindo os
poderes do Congresso Nacional.
Venho, Sr. Presidente, à tribuna hoje para fazer
um alerta em relação a uma prática ilegal que vem sendo reiteradamente usada ou praticada pelo Governo
e por sua base de apoio na edição e na tramitação de
medidas provisórias.
A Medida Provisória nº 501/2010 foi editada pelo
Palácio do Planalto usando uma prática recorrente de
tratar diversos temas, sem qualquer conexão entre eles,
numa única proposição legislativa. Fala-se muito dos
contrabandos que o Congresso costuma acrescentar
às medidas provisórias durante a sua tramitação. Neste
caso, como em muitos outros casos, o contrabando já
vem da origem, ela já nasce com o contrabando, porque, na redação original da medida provisória, nós tínhamos já três temas, ela disciplinava três temas sem
qualquer conexão entre eles: ela dispõe sobre o auxílio
financeiro da União aos Estados, no âmbito da Lei Kandir, e ela mesma traz dois contrabandos: um tratando
do Fies e outro aumentando em R$90 bilhões o limite
de financiamento do BNDES para subvenções de várias naturezas. Ou seja, temos três temas tratados na
mesma proposição sem que haja qualquer conexão
lógica, temática, entre eles.
Ora, isso é expressamente vedado pela Lei Complementar nº 95, de 1998, cuja elaboração representou um grande progresso no sentido de termos uma
prática legislativa melhor organizada, de forma que tivéssemos leis com o mínimo de coerência entre elas,
que facilitasse o exercício dos direitos, a aplicação do
Direito pelo Poder Judiciário.
Essa lei complementar, que, na época, foi chamada de a lei das leis ou a norma que disciplina a
elaboração de outras normas, diz, no seu art. 7º, o
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seguinte: “excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto”. E vai além: “a lei não conterá
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada
por afinidade, pertinência ou conexão”.
Ora, o que tem a ver Lei Kandir com Fies e com
BNDES? É mais de um Pilatos no mesmo credo. Não
há conexão alguma entre elas. No entanto, não contente
com isso, a base parlamentar do Governo na Câmara
tratou de acrescentar outras matérias à mesma medida provisória: uma trata de audiovisual; outra permite
o pagamento de dívidas com precatórios, dívidas do
chamado Refis da crise; outra trata do setor elétrico,
permitindo a criação de subsidiárias da Eletrobrás,
invadindo de maneira frontal a competência privativa
do Executivo para iniciar o processo legislativo dessa
matéria.
Portanto, Sr. Presidente, temos aqui uma medida
provisória que já nasceu ruim, que nasceu torta e que
ficou mais torta ainda durante a sua tramitação.
Digo isso, nesta sessão, porque me lembro do
esforço que foi feito no Congresso, quando V. Exª,
Presidente Sarney, presidia o Senado e o Senador
Aécio Neves presidia a Câmara dos Deputados, para
se encontrar uma nova disciplina à medida provisória.
Encontrou-se. Um fato positivo foi que as medidas provisórias passaram a ser votadas. Lembra o Senado que
as medidas provisórias iam acumulando-se, acumulando-se, acumulando-se sem nunca serem deliberadas.
Quando foi promulgada a emenda constitucional com
um novo rito de tramitação das MPs, havia ainda medidas provisórias instituidoras do Plano Real que não
haviam sido votadas.
Essa nova disciplina trouxe um avanço, sugerido
por V. Exª, Presidente Sarney, que foi a eliminação de
um dos fatores mais recorrentes de edição de medidas
provisórias, a implementação, por parte do Executivo, de
medidas de sua economia interna que não implicassem
em criação de cargo nem aumento de despesas. Deveriam ser disciplinadas por lei, no regime da Constituição
de 1988. E esse era um pretexto recorrente de edição
de medidas provisórias. Passaram à competência privativa do Poder Executivo, disciplinadas por decreto;
a partir de então, por decreto autônomo.
Mas falta completar esse processo de modernização e de participação efetiva do Congresso Nacional na elaboração legislativa que se inicia por medidas
provisórias.
Refiro-me ao tema que foi abordado hoje na
reunião da Bancada do PSDB, pelo ilustre Senador
Aécio Neves.
S. Exª lembrava aos seus colegas e companheiros de Bancada a necessidade de o Congresso ter, na
disciplina da tramitação das medidas provisórias, uma
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ocasião efetiva de se pronunciar sobre a presença dos
requisitos constitucionais da admissibilidade, ou seja,
da relevância e da urgência das medidas provisórias,
o que implicaria mudança regimental.
Aventou-se, na época, a criação de uma comissão permanente. Hoje, segundo sugestão do Senador
Aécio Neves, e tendo a concordar com S. Exª, talvez
as Comissões de Constituição e Justiça das duas Casas fossem fóruns mais adequados para se deliberar
sobre isso, desde que houvesse tempo hábil para que
esse pronunciamento pudesse ocorrer.
Enfim, Sr. Presidente, não quero entrar no mérito
da medida provisória. O Líder Alvaro Dias já disse à
Casa qual será a nossa posição em relação a alguns
dos tópicos que ela contém. Apenas aproveitei esta
oportunidade para tratar de uma velha questão que
precisa ser resolvida em nome da segurança jurídica,
dos poderes do Congresso Nacional e da democracia
em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Marinor Brito, para discutir a matéria.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em primeiro lugar,
é preciso deixar claro que essa medida provisória já
está em vigor, ela não está sendo aprovada hoje. Essa
medida provisória está propondo alterações no conteúdo. O ideal é que o Poder Legislativo mantenha a
sua autonomia em relação ao Executivo.
As palavras da Presidente da República Dilma
Rousseff, quando da sua Mensagem ao Congresso,
reafirmaram que respeitaria a autonomia entre os Poderes. E nós, da Bancada do PSOL, vamos continuar
cobrando, como fazia a ex-Senadora Heloísa Helena,
como fazia o ex-Senador José Nery nesta Casa, como
faz Chico Alencar na Câmara, como faz o Deputado
Ivan Valente e agora fará o Deputado Jean Wyllys.
Não é possível a manutenção dessa metodologia
de utilização da maioria governista para tomar as decisões de interesse do povo brasileiro, única e quase
exclusivamente nos últimos anos, a partir de medidas
provisórias.
É necessário destacar que, à luz do debate que
vem sendo feito no âmbito nacional sobre a situação
difícil por que passam os Estados e os Municípios brasileiros, a partir da crise econômica contra a qual não
podemos entrar em choque, não podemos obstruir,
Senador Cristovam, a necessidade de melhorar as
estruturas dos Estados e dos Municípios, como os da
Amazônia brasileira, do Pará e do Amapá, que estão
de pires na mão, sem conseguir enfrentar o avanço
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da vulnerabilidade social por que passa o povo daquela região.
Hoje mesmo nós ainda fizemos um alerta no ato
realizado contra a implantação de Belo Monte: que a
matemática do Governo não venha de encontro ao
interesse público. O Governo anuncia, para aquele
empreendimento, 20 mil novos empregos, mas só no
Município de Altamira há 19 mil desempregados. Há
uma perspectiva de deslocamento de cerca de 100 mil
pessoas, novos trabalhadores, provavelmente novos
trabalhadores escravos, novos trabalhadores que serão
levados para o tráfico humano, para o tráfico de drogas e para outras mazelas que são muito comuns nas
periferias urbanas deste País, que são muito comuns
na Amazônia brasileira. Portanto, o valor de R$1,950
bilhão não pode esperar, Senador Mário Couto. Aí, concordo com V. Exª: por que não através de um projeto
de lei ordinária? Por que não com pedido de urgência?
Por que não com respeito à autonomia, inclusive com
a possibilidade de debater com mais profundidade
essa questão?
Acredito que, acerca dos itens constantes dessa
alteração de medida provisória já em vigor, acerca de
itens como esse e de itens que são relevantes para facilitar a vida da classe estudantil deste País – o Governo,
por decisão política, em vez de investir 100% na educação pública brasileira, resolveu investir uma parcela
significativa desses recursos nas universidades privadas, levando cada vez mais o País para a privatização
do ensino, nesse caso específico do ensino superior
–, há que se refletir sobre o significado de liberação,
de anulação da exigência de fiador para os estudantes
que desejaram ingressar no ensino superior.
Eu, que fui originária historicamente das escolas
públicas do Estado do Pará, por falta de investimento
no setor público, em algum momento da vida na década de setenta, na reforma do ensino brasileiro, ainda
quando era Ministro Jarbas Passarinho, acabei tendo
de me submeter a essa lógica privatista neoliberal de
educação, acabei tendo de utilizar o crédito educativo
como única alternativa, porque o curso que eu desejava
fazer na universidade não existia, não era oferecido na
universidade pública do meu Estado. Eu fui obrigada a
me submeter e, depois, dando continuidade no trabalho, a pagar, a devolver aos cofres públicos, enquanto
o que entra no lucro das universidade privadas fica no
bolso do empresariado. Esse recurso deveria, na nossa
opinião, estar sendo levado para melhorar, para ampliar o número de vagas nas universidades públicas,
para fazer concurso público, para abrir novos cursos,
para melhorar a qualidade do ensino e a capacitação
continuada dos educadores brasileiros.
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Esse é um clamor também do povo da Amazônia. Mas não vamos deixar de considerar o fato de que
facilita, neste momento, nesse modelo que é contrário
ao interesse público na nossa opinião, na opinião do
PSOL, a anulação da exigência de fiador para o estudante pobre, para o estudante que não tem sequer
uma vida familiar estruturada, que na maioria das vezes
é criado como o povo da Amazônia, numa família de
mãe desempregada ou que está na prostituição, nas
periferias dos rios da Amazônia, servindo de massa
de manobra para sustentação desse projeto quando
chega o período eleitoral.
Eu queria dizer a V. Exªs que a nossa posição no
sentido de acompanhar a aprovação das alterações
dessa medida provisória se dá exclusivamente pela
necessidade de encontrar, mesmo que mediado, um
caminho para que a classe estudantil, para que os Estados e Municípios deste País não continuem tendo de
bater de porta em porta, nos Ministérios ou no Governo
Federal, gerando um atrelamento histórico-político dos
Parlamentares deste Congresso, que na sua maioria
respondem mais a esses interesses imediatos do que a
interesses de infraestrutura das diversas regiões deste
País, que propiciem um desenvolvimento na perspectiva da humanização do nosso povo.
Eu queria, portanto, dizer que este pronunciamento da Liderança do PSOL vem refletir também,
no conteúdo dessa medida provisória, a necessidade
de enfrentarmos, ainda este ano no Congresso Nacional, o debate sobre o Plano Nacional de Educação, na
perspectiva de garantir que os investimentos, frutos
dos impostos pagos pela classe trabalhadora, sejam
revertidos na melhoria das escolas públicas brasileiras,
das universidades públicas brasileiras. E esperamos
sensibilizar uma parcela importante deste Congresso, seja aqui no Senado, seja na Câmara dos Deputados, para que a gente comece a dar alguns passos
na perspectiva de inverter esse modelo excludente,
esse modelo que historicamente tem levado o nosso
povo a viver a violência dos grandes centros urbanos,
a viver uma verdadeira barbárie.
Srªs e Srs. Senadores da República, esta é a
posição do PSOL: não acreditamos que as medidas
provisórias sejam um caminho democrático, sejam um
caminho que defenda a autonomia entre os Poderes.
Mas o conteúdo que aqui traz a alteração dessa medida não pode ser deixado de lado, não pode ser deixado de fora da consideração dos que pensam, dos
que refletem o mundo não a partir da sua lógica, não
a partir do seu umbigo, não a partir dos seus interesses pessoais, mas a partir do interesse da sociedade
brasileira.
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Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é basicamente no mesmo sentido do que já foi colocado aqui anteriormente pelo Senador Aloysio Nunes
e pela Líder do nosso partido, Senadora Marinor Brito: é uma medida provisória que, digamos assim, só
traz bondades.
Temos três temas distintos aqui apresentados,
que devem ser e são por nós saudados. São: a ampliação do valor liberado para o Fies; a dispensa da
necessidade de fiador, que tem sido o principal motivo
de rejeição dos pedidos de financiamento por parte
dos universitários financeiros; e o aporte financeiro a
Estados e Municípios – em particular, o meu querido
Estado do Amapá vem a ganhar com isso, já que foi
prejudicado anteriormente com a Lei Kandir.
Na verdade, trata-se de ressarcimento do que já
foi perdido pelos Estados brasileiros em virtude dessa
anterior lei e de ampliação da possibilidade de créditos
por parte do BNDES para obras de investimento na geração de energia elétrica, tão carentes em regiões como
a nossa da Amazônia e tão carentes no Amapá.
Então, não há o que divergir em relação ao mérito da matéria. E é por isso, como já foi anunciado pela
nossa Líder, a Senadora Marinor Brito, que nós do
PSOL votaremos, no mérito, favoravelmente.
O debate que aqui queremos trazer, Sr. Presidente, já foi trazido e inaugurado na Casa, nas primeiras
sessões desta legislatura. É o debate sobre a natureza
das medidas provisórias.
A Constituição nos traz as medidas provisórias
e deixa claro, no Texto Constitucional, a necessidade
do pré-requisito de relevância e urgência das medidas
provisórias que tramitam em cada uma das Casas do
Congresso Nacional. Aliás, esse não é o problema
dessa matéria. Esse pré-requisito, inclusive, essa
matéria cumpriu. O problema que temos com a matéria é um problema de forma, o que já foi inclusive
dito desta tribuna. A matéria fere dispositivos da Lei
Complementar nº 95, que nos traz os princípios da
boa técnica legislativa e diz que não é de bom tom da
boa técnica legislativa tratar de assuntos tão díspares,
de assuntos tão distintos em uma mesma medida provisória. Vejam só, na mesma MP, na mesma matéria
que estamos votando na tarde de hoje, no Senado,
estamos tratando da capacidade de financiamento do
BNDES, estamos tratando do financiamento para os
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universitários e estamos tratando do ressarcimento
para Estados.
Nosso questionamento – e é isso o que queremos
debater, democraticamente, no plenário desta Casa
com os Senadores e com o Executivo – é saber como
as medidas provisórias vêm para esta Casa e como
também são apresentadas, ferindo o que convencionamos e já pactuamos, inclusive, por lei complementar,
que deva ser a boa técnica legislativa.
Então, nossa divergência – e não será divergência de obstrução em relação a essa matéria – é sobre
a forma. E é sobre a forma que queremos afirmar o
papel do Legislativo. O Legislativo não pode cumprir
o papel de ser mero receptor de medidas provisórias,
mero encaminhador de medidas provisórias. Esta Casa
necessita e deve cumprir o papel de protagonista na
cena política brasileira.
E é nesse sentido que arguimos, é nesse sentido
que defendemos e é nesse sentido que a bancada do
Partido Socialismo e Liberdade está se colocando.
No mérito, só tenho a saudar, porque se trata de
medida provisória que, na verdade, faz justiça aos Estados que anteriormente perderam recursos com a Lei
Kandir; e faz justiça, em especial, aqui digo, ao meu
Estado, que muito prejudicado tem sido.
Então, além de saudar, quero destacar que essa
é matéria que repara injustiças e impropriedades do
fundo de investimento da educação superior, do Fies.
São impropriedades e dificuldades que existiam para
o acesso ao financiamento por parte dos universitários, o que será facilitado com nosso voto favorável em
relação a essa matéria. Quero saudar, em especial,
porque essa matéria repara injustiças, anteriormente
feitas no aporte de recursos, e promove o ressarcimento do Estado pelos recursos que tinham perdido
com a Lei Kandir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a lista de oradores para discutir, vamos
proceder à votação da matéria.
Na Mesa, há um pedido de destaque que o Sr.
Secretário vai ler.
Enquanto isso, quero pedir, uma vez mais, aos
Srs. Líderes, que encaminhem à Mesa os membros
para as Comissões, para que, a partir de amanhã, elas
possam ser instaladas. Somente para a Comissão de
Constituição e Justiça esperamos eleger o Presidente e ouvir o Ministro indicado para o Supremo Tribunal
Federal, Ministro Fux.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Cícero Lucena.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 49, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para
Supressão do art. 10 do Projeto de Lei de Conversão
nº 15, de 2010.
Justificação
A proposta de se ampliar o limite do volume de
recursos subvencionados, muito embora um mecanismo importante para alavancar alguns segmentos da
nossa sociedade, implica um custo fiscal muito alto,
pois o Tesouro capta os recursos a uma taxa que é das
mais altas do planeta, repassando esses recursos para
as empresas a taxa de juros subsidiadas que variam
entre 4,5% e 8%.
Essa manobra fiscal e contábil para transferir
recursos ao BNDES, não por meio de captalização,
mas por meio de empréstimos, compromete a dívida
bruta do governo, mas que não influencia a dívida líquida do setor público, com sérias implicações para
o futuro próximo.
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2011. – Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o destaque.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, aprovamos o requerimento, tendo em vista
entendimento com a oposição, para que votemos em
separado essa matéria destacada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o destaque apresentado. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos passar agora à discussão do projeto, ressalvado o destaque do art. 10.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como foram levantadas aqui algumas questões, eu queria, rapidamente,
fazer um registro.
Primeiro, entendo a ponderação do Senador José
Agripino, a do Senador Mário Couto e a de todos os
Senadores que falaram a respeito de haver mais de
uma matéria na medida provisória. Tivemos vários
assuntos nessa medida provisória, mas é de bom alvitre que, em outras situações, possamos restringir o
número de assuntos nas medidas provisórias. Vamos
trabalhar nessa linha, Sr. Presidente.
Um assunto específico, levantado pelo Senador
José Agripino – quero aqui registrar e criar o compromisso – diz respeito à questão do encontro de contas
de precatórios. O que acontece, Sr. Presidente? Com
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a nova regra de pagamento e remuneração dos precatórios, em relação à emenda constitucional que aprovamos, os precatórios passam a ser reajustados pela
TR, e a dívida das empresas com o Fisco passa a ser
reajustada pela Selic. Então, há um descompasso. Qual
é o justo? Qual é o natural? Que aquela empresa que
tenha crédito em precatório possa pagar sua dívida
com esses precatórios. Era essa a matéria que estava
no texto. Nós a retiramos, porque a área econômica
do Governo pretende construir um texto que seja mais
adequado para esse entendimento. Portanto, fica aqui
nosso compromisso de que, em outra matéria, traremos
o assunto novamente. E vamos registrar esse entendimento, fazendo com que esse assunto do encontro
de contas de precatórios possa ser atendido mais na
frente. Então, fica aqui nosso compromisso de levar à
área econômica do Governo a questão colocada aqui
pelo Senador José Agripino.
Fora isso, o projeto é importante, trata de temas
fundamentais e peço sua aprovação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação, com destaque ao art. 10, a Medida Provisória, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e o Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Passaremos, agora, a votar o art. 10, destacado,
a pedido do Senador Alvaro Dias.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, o combinado é que a votação fosse nominal.
Portanto, peço a abertura do painel. Vamos pedir a
votação nominal.
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”,
mantendo o texto do art. 10, que amplia os recursos
do BNDES em 90 milhões, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para encaminhar, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Determino à Secretaria que proceda à abertura do
painel. A votação será nominal a pedido das Lideranças.
Se não houver objeção do Plenário, assim será feito.
(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para encaminhar, Sr. Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu gostaria de convidar todas as Srªs e os Srs. os Senadores
que estão em seus gabinetes para virem votar nominalmente, Sr. Presidente. É uma votação importante.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – O PT
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os que aprovarem o destaque votarão “sim”, o que
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significa que a matéria constará do projeto; e os que
votarem “não”, retiram o art. 10 do texto.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pode orientar a bancada.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, justificamos já, da tribuna, quando discutimos
o mérito das medidas provisórias, as razões de solicitarmos destaque para o art. 10.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O painel está aberto. Os Srs. Senadores que quiserem votar, já podem fazê-lo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É evidente
que qualquer leigo entende essa matéria. Se captamos recursos a 13% e os oferecemos a uma taxa de
juros de 4,5%, estamos subsidiando o que há entre
4,5% e 13%. Esse dinheiro sai da receita pública, sai
do Tesouro Nacional.
Alguém poderia justificar que se trata de estimular a realização de obras em setor estratégico para o
País. Na verdade, não há transparência, não há definição para a aplicação desses recursos. Nós estamos,
simplesmente, oferecendo um cheque em branco e
estabelecendo a existência, no País, de uma casta de
privilegiados: 4,5% para determinadas empresas; 13%
para as outras empresas. Aqueles que são privilegiados
ganham a primazia de construir uma obra e, além da
primazia de construir a obra, acabam, também, beneficiados com subsídios do Governo Federal, reduzindo
as taxas de juros, num favorecimento explícito com o
qual nós não concordamos.
Portanto, Sr. Presidente, solicitamos, evidentemente reconhecendo as limitações da Minoria nesta
Casa...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Solicitamos
apoio a esse pleito para que possamos estabelecer,
inclusive, norma, orientação quando tratamos de assuntos dessa natureza.
Fiz referência, também, ao fato de que esses
empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES não estão sendo contabilizados como dívida pública bruta,
interna, do País. Trata-se de uma manobra contábil
para esconder o volume da dívida pública brasileira,
que cresceu assustadoramente nos últimos anos e
que, oficialmente, o Governo anuncia ser de R$1,7
trilhão, mas, se computarmos só o que o Governo já
repassou ao BNDES como empréstimo, teremos mais
R$600 bilhões de endividamento. E não é só isso! O
BNDES se utiliza...
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria a V. Exª que concluísse.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente, mas é um assunto tão importante
que eu creio que a limitação do tempo não se justifica
numa hora como esta.
É preciso dizer, claramente, que o BNDES tem
financiado a chamada transferência de tecnologia,
que gera emprego, renda e receita pública em outros
países. São bilhões de dólares transferidos para o exterior em operações inclusive clandestinas, porque,
certamente, muitas das obras realizadas no exterior
são realizadas porque a empreiteira que as realiza
leva o recurso, recurso que é público, que é do povo
brasileiro. Isso, inclusive, contraria acordos internacionais celebrados pelo Brasil contra a corrupção na
administração pública.
Portanto, Sr. Presidente, essa é a razão do nosso....
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Prossegue... Os Srs. Líderes...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – O
Senador Vital do Rego já colocou a posição da Bancada, portanto é uma redundância, mas eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um apelo aos Senadores
do PMDB que estão em outras dependências da Casa
para que venham ao plenário, porque, logo em seguida a esta votação, nós vamos fazer uma reunião da
bancada para recepcionar uma visita importante para
todos nós. Assim, eu queria, mais uma vez, enfatizar
a presença de todos, inclusive de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa e em seus gabinetes que
compareçam ao plenário para votarmos o art. 10, destacado do Projeto de Lei de Conversão nº 15.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, só para esclarecer: aqueles que concordam
com o pedido de destaque devem votar “não” para que
se exclua do texto da MP o art. 10. É isso, não é? O
voto é “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Os que concordam com o pedido de destaque,
se votarem “sim”, mantêm o art. 10. Os que votarem
“não”...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para excluir, vota “não”.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os que rejeitarem o art. 10 votarão “não”.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato. Portanto, nosso apelo é para o voto “não”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Eu pediria aos Líderes das bancadas que se limitassem
ao que diz o Regimento, indicando aos seus respectivos
liderados como devem votar: “sim’”ou “não”.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o Democratas acolhe a argumentação do Senador Alvaro Dias e recomenda aos seus companheiros
que votem “não”.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presidente, o PDT orienta sua bancada para votar “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PDT vota “sim”.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
– Sr. Presidente, o PCdoB, da mesma forma, orienta
o voto “sim”, contra o destaque e a favor do texto original.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PCdoB vota “sim”... (Pausa.) Vota “não”, perdão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O PSB vota “sim”, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Excelência, com as observações feitas pela nossa Liderança e pelo Senador Randolfe, o PSOL acompanha
a alteração e vota “sim”.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PRB – RJ) – Sr.
Presidente, o PRB vota com a base, vota “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – O PR acompanha a base do Governo. O PR vota “sim”, Sr. Presidente.
(Continua em votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo mais nenhum dos Srs. Senadores ou
Senadoras que desejem votar...
O Senador Valter Pinheiro está votando. (Pausa.)
Senador Jayme Campos. (Pausa.)
O Senador Eduardo Braga vai votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram. Vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votaram SIM 49 Srªs e Srs. Senadores; e NÃO,
15.
Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
O texto foi mantido.
Votação em globo das Emendas de nºs 22 a 28
do Relator Revisor.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com
as emendas do Relator Revisor, ficam prejudicadas
a medida provisória e as demais emendas apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:

PARECER Nº 4, DE 2011
(Da Comissão Diretora)

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº
15, de 2010 (Medida Provisória nº 501, de
2010).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2010 (Medida Provisória nº 501,
de 2010), que dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2010, com
o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro de 2009,
10.260, de 12 de julho de 2001, 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro, 8.685, de
20 de julho de 1993, 11.941, de 27 de maio de 2009,
12.249, de 11 de junho de 2010, 3.890-A, de 25 de
abril de 1961, 10.848, de 15 de março de 2004, e
12.111, de 9 de dezembro de 2009, a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; modifica condições para a concessão da subvenção em
operações de financiamento de que trata o art. 1º da
Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; revoga
dispositivos das Leis nºs 8.162, de 8 de janeiro de
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1991, e 12.096, de 24 de novembro de 2009; e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de fevereiro
de 2011.

ANEXO AO PARECER Nº , DE 2011
Redação final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de
2010 (Medida Provisória nº 501, de 2010).
Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício
de 2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as Leis nºs 12.087,
de 11 de novembro de 2009, 10.260, de 12
de julho de 2001, 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil Brasileiro, 8.685, de
20 de julho de 1993, 11.941, de 27 de maio
de 2009, 12.249, de 11 de junho de 2010,
3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848, de 15
de março de 2004, e 12.111, de 9 de dezembro de 2009, a Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001; modifica condições para a concessão da subvenção em
operações de financiamento de que trata o
art. 1º da Lei nº 12.096, de 24 de novembro
de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs
8.162, de 8 de janeiro de 1991, e 12.096, de
24 de novembro de 2009; e dá outras providências.
EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 22 do Relator-Revisor)
Suprimam-se do Projeto os arts. 11, 12 e 13,
que perderam sua oportunidade, pois foram positiva-
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dos, respectivamente, como arts. 14, 12 e 13 da Lei nº
12.375, de 30 de dezembro de 2010.

EMENDA Nº 5
(Corresponde à Emenda nº 26 do Relator-Revisor)

EMENDA N° 2
(Corresponde à Emenda n° 23 do Relator-Revisor)

Dê-se ao art. 18 do Projeto a seguinte redação:

Dê-se ao art. 16 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 16. O § 4º do art. 12 da Lei nº 3.890-A,
de 25 de abril de 1961, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12. .................................................
...............................................................
§ 4° O presidente e os diretores não poderão exercer funções de direção, administração ou consultoria em empresas de economia
privada, concessionárias de serviços públicos
de energia elétrica ou em empresas de direito
privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico, salvo nas subsidiárias, controladas, sociedades de propósito específico e empresas concessionárias sob controle dos Estados, em que
a Eletrobrás tenha participação acionária, onde
poderão exercer cargos nos conselhos de administração e fiscal, observadas as disposições
da Lei nº 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto
ao percebimento de remuneração.’ (NR)”
EMENDA N° 3
(Corresponde à Emenda n° 24 do Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 17 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 17. A Lei nº 10.848, de 15 de marco
de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-C:
‘Art. 21-C. O poder concedente poderá
autorizar a mudança de combustível de usinas
termelétricas, inclusive as que tenham celebrado CCEAR, nos termos do regulamento,
observadas as seguintes condições:
I – não haja redução da garantia física;
II – sejam preservados os critérios objetivos de seleção dos vencedores dos leilões
de energia elétrica; e
III – não haja prejuízo aos consumidores.’ (NR)”
EMENDA N° 4
(Corresponde à Emenda n° 25 do Relator-Revisor)
Suprimam-se do Projeto os arts. 14 e 15, renumerando-se os demais.

“Art. 18. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 12.111,
de 9 de dezembro de 2009, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
‘Art. 1°....................................................
...............................................................
§ 4° No atendimento à obrigação referida
no caput deste artigo, observados os limites
de contratação fixados em regulamento, deverá ser considerada, mesmo após a interligação ao Sistema Interligado Nacional (SIN),
a energia elétrica:
I – contratada pelas concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição
do energia elétrica até a data de publicação
desta Lei; e
II – objeto dos contratos de compra de
energia e potência ou equivalentes celebrados
nos Sistemas Isolados entre concessionárias
de geração e produtores independentes com
a finalidade de suprimento dos agentes de
distribuição, as quais assumirão os contratos
por meio de cessão da posição contratual do
comprador.’ (NR)
‘Art. 3º ...................................................
§ 1º .......................................................
...............................................................
VI – aos contratos assumidos na forma
do inciso II do § 4° do art. 1º e aos respectivos
transportes de energia.
......................................................’(NR)”
EMENDA Nº 6
(Corresponde à Emenda n° 27 do Relator-Revisor)
Inclua-se, onde couber, no Projeto, o seguinte
artigo:
“Art. O art. 65 da Lei n° 12.249, de 11 de
junho de 2010, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 33:
‘Art. 65. . ................................................
...............................................................
§ 33. As empresas que não estiverem
mais em atividade ou que estiveram em regime
de liquidação ordinária, judicial ou extrajudicial
ou em regime de falência, que optarem pelo
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pagamento ou parcelamento dos débitos, nos
termos deste artigo, poderão liquidar integralmente os valores correspondentes à parcela
da base do cálculo do Imposto do Renda e
da Contribuição Social sobre a Lucro Líquido
(CSLL), resultante da redução dos valores
de multas, juros do mora e encargo legal, em
decorrência do disposto no § 3º deste artigo,
com a utilização de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, próprios, inclusive
acumulados de exercícios anteriores, sendo
que o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação sobre a montante do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa
da CSLL das alíquotas de 25% (vinte e cinco
por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.’ (NR.)”
EMENDA Nº 7
(Corresponde à Emenda n° 28 do Relator-Revisor)
Suprima-se do art. 20 do Projeto o inciso I, renumerando-se os demais incisos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Vamos proceder à votação da redação final. (Pausa.)
Sem objeção, nós a consideramos aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Intervenção
fora do microfone.) – Não tem emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já votei as emendas, em globo.
Eu consulto as Lideranças do Governo e da Oposição sobre se podemos apresentar ao Plenário a
votação de algumas mensagens indicando embaixadores. (Pausa.)
Não havendo nenhuma objeção, vou submeter ao
Plenário a indicação de alguns embaixadores.
Peço à Secretaria da Mesa que providencie o
preparo do painel.
Item extrapauta:
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MENSAGEM Nº 255, DE 2009
Submete à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor José Marcos Nogueira Viana, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade
de Dominica.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. O parecer é favorável e
está em discussão. (Parecer nº 5, de 2011–CRE)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Os que aprovarem a indicação do embaixador
votarão “sim”; os que não desejarem a indicação votarão “não”. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a
votação.
Temos ainda algum Senador para votar? (Pausa.)
Senador Armando Monteiro, V. Exª está votando
ou já votou? (Pausa.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PMN – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PMN – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, apenas
para fazer um registro. Quero comunicar a esta Presidência que o meu partido, o Partido da Mobilização
Nacional, o PMN, vai compor o Bloco com o PMDB,
o PP e o PSC.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado pela comunicação.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 50 Srªs e Srs. Senadores; e NÃO, 03.
Houve uma abstenção.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
Aqui no fundo, Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Aloysio Nunes com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, por um problema qualquer ocorrido aqui na minha máquina, a minha senha
não foi registrada, e eu acabei não votando, mas eu
votaria “sim”, se pudesse tê-lo-ia feito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará a vontade de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP) – Obrigado.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, eu gostaria de registrar também o
meu voto “sim”.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, da mesma forma, o Senador Waldemir
Moka vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria aos Srs. Senadores que desejaram votar “sim” que pronunciassem seus nomes para que o
nosso sistema...
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, o Senador Delcídio vota “sim”.
O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, o Senador Cyro Miranda vota “sim”.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB – MG) – Sr. Presidente, o Senador Aécio vota “sim”.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Sr. Presidente, o Senador Wellington Dias vota “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (PSC – SE) – Sr.
Presidente, Eduardo Amorim vota “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Ata registrará a declaração feita pelos Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 297, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 297, de 2010 (nº 630/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação da Senhora Leda Lucia Martins Camargo,
Ministra de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixadora do Brasil junto ao Reino da Suécia.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável. (Parecer nº 6, de 2011–CRE)
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Aberto o painel, as Srªs e os Srs. Senadores já
podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
As Srªs e os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou proceder à apuração.
Como, pelo Regimento, a aprovação de Embaixadores se dá por maioria simples, poderemos já com
o quórum de 54... (Pausa.)
A Mesa espera V. Exª votar.
Todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram?
(Pausa.)
Vou proceder à apuração.
Há ainda algum Senador ou Senadora que esteja
votando? (Pausa.)
A Senadora Marta Suplicy está votando.
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO, 7.
Houve uma abstenção.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão
do orador.) – Pela ordem Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o Senador Magno Malta, Líder do
PR, gostaria que V. Exª registrasse o meu voto, porque
votei com a base.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu, Senador Vicentinho
Alves, votei “sim” na matéria anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 302, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 302, de 2010 (nº 656/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado a indicação do Senhor Antonio
Francisco da Costa e Silva Neto, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à Jamaica.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável. (Parecer nº 7, de 2011–CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Gostaria de fazer uma indagação a V. Exª em relação às matérias que estão
inseridas na Ordem do Dia. Refiro-me ao PDS nº 22,
de 2009, que aprova o ato de renovação de concessões de rádio, sobretudo na região de Alta Floresta,
em Mato Grosso, e o PDS nº 617. Eles estão pautados para serem votados ainda no dia de hoje? Esta
era a agenda. Por estarem inseridos estes dois PDS,
gostaria de saber se serão votados ainda hoje, já que
estão inseridos aí?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço à Mesa que...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Consulto
V. Exª. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estamos localizando os projetos a que V. Exª se referiu. (Pausa.)
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – São dois,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pediria a V. Exª para repetir.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – O PDS
nº 22, de 2009, e o PDS nº 617, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Informa-me a Mesa que a matéria ainda não está
na pauta. Estou determinando à Srª Secretária que a
inclua na pauta dos nossos trabalhos de amanhã.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Ficarei
grato a V. Exª se pudermos votá-la no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou promover a apuração da votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e NÃO, 5.
Houve duas abstenções.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidência
da República.
O SR. WELLINGTON DIAS (PT – PI) – Sr. Presidente, pela ordem, Wellington Dias votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Wellington Dias votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 303, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Discussão, em turno único, da Mensagem
nº 303, de 2010 (nº 657 de 2010, na origem),
na qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a
escolha do Senhor Jorge D`Escragnolle Taunay
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Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Delegado Permanente do Brasil junto
à Organização de Aviação Civil Internacional
(OACI), sediada em Montreal, Canadá.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável. (Parecer nº 8, de 2011–CRE)
Em discussão o parecer (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
As Srªs os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs. Senadores que concluam a votação.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou encerrar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Sr. Presidente...
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 4.
Houve uma abstenção.
Total: 62 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. EDUARDO BRAGA (PMDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 305, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Discussão, em turno único, da Mensagem nº
305, de 2010 (nº 659 de 2010, na origem), na qual
a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Frederico Salomão Duque Estrada Meyer, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino do Marrocos.
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O parecer da Comissão de Relações Exteriores
foi favorável. (Parecer nº 9, de 2011–CRE)
A matéria está em discussão. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero registrar meu voto. Acabei de perder a votação. Eu estava conversando com o Senador Flexa, que me tirou a
atenção da votação. A culpa não é minha, é do Senador
Flexa Ribeiro. Eu queria que se registrasse em Ata.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar o ato do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flexa, V. Exª não está distraindo o Senador
Mário Couto?
Vou proclamar o resultado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente, o Senador Mário Couto vive distraído, não sou
eu quem o distrai.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e NÃO, 6.
Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
A indicação foi aprovada.
A Senhora Presidente da República tomará conhecimento através de ofício remetido pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Randolfe Rodrigues votou “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar o desejo de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 304, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 304, de 2010 (nº 658/2010,
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
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blica submete à apreciação do Senado a indicação do Senhor Carlos Henrique Cardim,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Noruega, e, cumulativamente, junto à República da Islândia.
Temos parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores. (Parecer nº 10, de 2011–CRE)
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que quiserem discutir poderão fazê-lo. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Peço à Mesa que abra o painel.
Temos ainda dois embaixadores a votar.
(Procede-se à votação.)
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 5.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
A indicação foi aprovada.
A Senhora Presidente da República tomará conhecimento da decisão do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 308, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 308, de 2010 (nº 670/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete à
apreciação do Senado a indicação do Senhor Sérgio
Eduardo Moreira Lima, Ministro de Primeira Classe da
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Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Hungria.
Há parecer da Comissão de Relações Exteriores
favorável ao indicado. (Parecer nº 11, de 2011-CRE)
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Sem oradores inscritos, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Em seguida, teremos a última votação.
(Procede-se à votação.)
Ana Amélia, já votou? (Pausa.) Muito bem.
Se todos os Senadores já votaram vou encerrar
a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO, 7.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
A indicação foi aprovada.
A Senhora Presidente da República tomará conhecimento da decisão do Senado.
O SR. BENEDITO DE LIRA (PP – AL) – Sr. Presidente, pela ordem. Atrasei um pouco a votação, mas
meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Última mensagem.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 317, DE 2010
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática.)
Mensagem nº 317, de 2010 (nº 689/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Senhor José Augusto Lindgren Alves,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da
Bósnia e Herzegóvina.
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Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores, favorável. (Parecer nº 12, de 2011–CRE)
A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente. Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª, mas eu sempre estou usando
a fórmula francesa: Madame le Président. Todas as
duas são corretas, Senadora, gramaticalmente.
Mensagem nº 317, de 2010.
Já disse ao Plenário, o Relator é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores para discutir, podemos
votar a matéria.
Peço à Mesa que abra o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Vou proceder à apuração.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Sr.
Presidente. Casildo Maldaner. Eu gostaria que constasse em Ata, na votação anterior, meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney, PMDB – AP)
– A sua manifestação constará nos Anais da Casa.
Concluída a votação, vou proclamar o resultado.
Senador Mário Couto, já votou?
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 59 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenção.
Total: 63 votos.
A indicação foi aprovada.
Agradeço à Senadora Marta Suplicy.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a Ordem do Dia. Vamos voltar à lista de
oradores.
O primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia
é o Senador Aloysio Nunes Ferreira, a quem concedo
a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço à Senadora...
A SRA. MARTA SUPLICY (PT – SP) – O voto
foi “sim”, Sr. Senador.
Peço para registrar que meu voto foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço à Senadora Marta Suplicy, Vice-Presidente da
Casa, que venha assumir a Presidência dos nossos
trabalhos.
O Senador Antonio Carlos pede a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Presidente, pela ordem. Senador Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, estou inscrito como Líder do PSB, logo depois
da Ordem do Dia. Gostaria de saber a que horas poderei falar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– De acordo com a praxe da Casa, depois da Ordem do
Dia, fala o primeiro orador inscrito. Em segundo, damos
a palavra ao líder inscrito, alternando um com outro.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT – PE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidenta. Pela ordem. Pela ordem.
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O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pela
Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu estava inscrito, me parece que era na posição três da lista de oradores. Fui
chamado e não estava, porque estava participando...
Eu concluo. Eu concluo, Presidenta, eu concluo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Eu vou averiguar, porque o senhor já foi chamado, não
estava presente, já falou duas vezes, nós vamos ver
agora para que ordem vai quando não está presente
no momento. Eu vou averiguar e já lhe dou a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, eu
não falei duas vezes, não. Eu não falei duas vezes,
não. Não, não, Presidenta, por favor. Por favor, vamos
deixar claro, eu não falei duas vezes, não. Esta semana eu falei apenas uma vez, para uma comunicação
inadiável. Ainda não falei em lista de oradores. Então,
eu estou inscrito em terceiro, depois, passou a minha
vez para... O Senador Alvaro me deu a vez dele, e eu
quero saber em que posição eu posso falar. Ou na minha ou na do Senador Alvaro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador, deixe-me esclarecer. O senhor foi chamado duas vezes, nós vamos agora encontrar o espaço,
vai ter a palavra e já comunico a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª me
informa então, eu fico aguardando. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Está com a palavra o Senador Aloysio Nunes, por
dez minutos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde novamente para dividir com
o Senado algumas interrogações e perplexidades sobre um tema que vem ocupando o noticiário e sobre o
qual ainda existe muito mistério. A cada dia que passa,
em relação a esse tema, acumulam-se fatos novos,
declarações de autoridades, logo desmentidas e, em
seguida, confirmadas. Refiro-me ao momentoso caso
do Banco Panamericano.
Não tenho, meus caros colegas, como prática na
minha vida parlamentar o denuncismo, o uso reiterado
de denúncias. Não quero aqui fazer denúncias. Quero,
realmente, compartilhar com a Casa dúvidas, para que,
no final, possamos pedir esclarecimentos às autoridades competentes pela condução do caso, com vistas
a exercermos nosso papel de fiscalização.
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Parece até, Srªs e Srs. Senadores, que os principais protagonistas do caso estão tão desinformados
quanto eu. Refiro-me às Diretorias da Caixa Econômica
e do Banco Central, aos novos adquirentes do controle
acionário do Banco. O fato é que não se sabe sequer
qual o montante do prejuízo – pois prejuízo houve –
que a operação causou aos cofres da Caixa Econômica Federal, encarregada pelo Governo do resgate
do Banco Panamericano.
Vamos ao que se sabe, ao que parece claro em
relação a esse caso. São informações extraídas do
noticiário e do depoimento da Drª Maria Fernanda Ramos Coelho, Presidenta da Caixa Econômica Federal,
e do Dr. Henrique Meirelles, então Presidente do Banco
Central à época das negociações, perante a Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado.
O que sabemos é que, em outubro de 2008, foi
editada a Medida Provisória nº 443, que criou a CaixaPar, por intermédio da qual a Caixa Econômica estava autorizada a adquirir participações acionárias em
outras instituições financeiras. Segundo a Presidente,
a Caixa buscava alargar o âmbito da sua atuação na
concessão de crédito à população de baixa renda,
buscando, com isso, democratizar o acesso ao crédito,
especialmente na aquisição de bens e nas operações
de leasing, áreas em que a Caixa tinha uma participação pequena no mercado nacional. Segundo ela, a
compra da participação no Banco PanAmericano surgiu da experiência e da atuação que o PanAmericano
tinha nesse setor. E disso, dessa aquisição, resultaria
uma grande sinergia com os interesses da Caixa.
É interessante lembrar aqui que outras instituições financeiras à época manifestaram igual interesse,
o mesmo interesse da Caixa, em participar, em beneficiar-se dessas sinergias. Ora, por que foi justamente
o Banco PanAmericano a instituição que “apresentou
o melhor conjunto de sinergias”, na expressão da Presidente da Caixa? Que sinergias seriam essas? Como
se avalia a sinergia de um banco em relação a outro?
Que indicadores de sinergia são utilizados para medir
essa oportunidade de aquisição pela Caixa Econômica?
Por que preferir o PanAmericano a outras instituições?
Estou me referindo a outubro de 2008.
De acordo com matéria da revista Veja desta
semana, o Ministro Mantega teria acionado, pressionado diretamente a Caixa, para que esta adquirisse
as ações do PanAmericano. Portanto, há aí uma participação direta do Ministro da Fazenda, estimulando
a concretização desse negócio, nos mesmos moldes,
aliás, em que o Ministro havia estimulado a participação do Banco do Brasil no Banco Votorantim.
Pois bem, a Caixa, aparentemente, teria tomado
todas as providências, para que o negócio fosse fei-
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to de maneira a atender melhor os interesses dessa
instituição financeira centenária. Contratou o Banco
Fator, para assessorá-la nas negociações, realizando
o que se chama Due Diligence, que levantaria toda a
situação financeira do PanAmericano, seus passivos,
suas contingências, para se chegar a definir um valor
da compra da sua participação. Por sua vez, o Banco Fator contratou assessoria jurídica de advogados
competentes e auditoria contábil da empresa KPMG
Auditores Independentes. Além disso, numa cautela
louvável, a Caixa contratou, em novembro de 2009, a
empresa BDO Consultores, para ter o que se chama
de “segunda opinião”, para ter certeza de que seria um
bom negócio a compra do PanAmericano ou da participação acionária no PanAmericano naquela situação.
Ao final de todos esses trabalhos, chegou-se à
avaliação de R$2,08 bilhões. Pelos 49% das ações
ordinárias e 20% das preferenciais, representando
36,5% do capital total, a Caixa pagou R$739,2 milhões, a serem desembolsados em duas parcelas: a
primeira em dezembro de 2009; a segunda em julho
de 2010. Segundo a Presidente da Caixa, apenas em
setembro de 2010 – vários meses transcorreram – é
que a Caixa tomou conhecimento da realização de um
processo de fiscalização do Banco Central no PanAmericano. Somente depois de paga a segunda parcela
do preço ajustado de R$739 milhões é que a Caixa
conheceu o que se chamou depois de “inconsistências
contábeis” – que é o novo nome para procedimentos
indelicados na gestão bancária – no PanAmericano.
Sete meses depois é que tomou conhecimento do
processo de negociação do Banco com o Fundo Garantidor de Crédito.
Em novembro, começaram a vazar as notícias
sobre as dificuldades do Panamericano, inicialmente
se falando em um rombo de R$2,5 bilhões. Ocorreu,
então, nesse momento, o socorro do Fundo Garantidor,
com a garantia do patrimônio pessoal do controlador,
o empresário Silvio Santos.
O Senado não ficou inerte diante desses acontecimentos. Pelo contrário, por iniciativa do Senador
Antonio Carlos Júnior, houve uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, no
dia 24 de novembro de 2010, em que a Presidente da
Caixa e o Presidente do Banco Central apresentaram
uma primeira versão do caso, reconhecendo as tais
“inconsistências contábeis”. Nessa ocasião, perante a
CAE, o Presidente Henrique Meirelles chegou a anunciar “um final feliz” para o episódio. É de se perguntar:
feliz para quem? Dizia o Presidente que essa operação
de salvamento não havia custado sequer um centavo
de dinheiro público.
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Em fins de janeiro, a Folha de S.Paulo noticiou
que o rombo era maior – poderia chegar a R$4 milhões
– e anunciou a negociação da venda da participação
do Fundo Garantidor ao Banco Pactual. Em seguida,
a Folha anunciou que os novos controladores, a Caixa
e o Banco Pactual pretendiam fazer um aporte de até
R$14 bilhões no Banco PanAmericano.
Srªs e Srs. Senadores, esse episódio é muito estranho. É preciso trazer à luz aquilo que realmente aconteceu, para que possamos preservar a credibilidade do
nosso sistema financeiro e da própria Caixa Econômica
Federal, que é uma instituição sesquicentenária, que
prestou e tem prestado enormes serviços ao País, que
já teve sua imagem arranhada no lamentável episódio
do caseiro Francenildo. Esperamos que esse episódio
tenha sido um caso isolado. É por isso que queremos
que seja feita a luz sobre esse episódio.
Todavia, como justificar que uma operação no
valor total de R$739 milhões tenha sido concretizada,
tendo-se passado despercebida uma “inconsistência
contábil”, inicialmente, de R$2,5 bilhões e, depois, de
R$4 bilhões? Ora, isso se deu depois de avaliações
feitas por empresas de renome. A operação foi autorizada pelo Banco Central e estimulada pelo Ministro
da Fazenda!
Como é possível que a Caixa Econômica, uma
vez instalada no Conselho de Administração do Banco
por seus representantes, não tenha tomado conhecimento de todos esses rumores da fiscalização do
Banco Central, não tenha tomado conhecimento das
negociações com o Fundo Garantidor e tenha comprado R$739 milhões? Nenhum de nós compraria um
carro usado, sem levá-lo a uma oficina de confiança,
para verificar o estado real da sua mecânica e do seu
financiamento. Aparentemente, a Caixa comprou um
carro usado sem tomar essas cautelas que qualquer
bom pai de família ou boa mãe de família tomaria.
Por outro lado, além de verificar a correção, o rigor e a vigilância dos agentes públicos, é necessário
também apurar as responsabilidades da diretoria e dos
controladores do PanAmericano. É preciso verificar se
houve fraude, se houve “inconsistências contábeis”. Por
que elas foram constatadas somente depois do pagamento da segunda parcela? Quem foi o responsável
por isso? É preciso que tudo seja esclarecido.
Quero também, nesta ocasião, repetir o que é do
conhecimento de todos nós e que desmente aquela
declaração aliviada, o desafogo do então Presidente do
Banco Central Henrique Meirelles: “Não há um centavo
de dinheiro público envolvido nessa operação”. Ora, o
Fundo Garantidor – nós sabemos disso – não é um
negócio estritamente privado. Os bancos são sujeitos
a uma regulamentação estrita, o recolhimento de de-
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pósitos dos bancos ao Fundo Garantidor é compulsório, e o aporte do Fundo Garantidor a essa operação
significou a bagatela equivalente a um ano de receita
do Fundo Garantidor. Não é dinheiro estatal, mas é
dinheiro público. É um mecanismo – digamos assim
– para garantir a robustez do bom funcionamento dos
bancos, especialmente para garantir que os pequenos depositantes não sejam prejudicados em caso de
quebra. É um recolhimento compulsório, que tem um
custo para os bancos e que, portanto, eleva o spread
bancário; é uma cunha fiscal das operações bancárias,
que tem, evidentemente, uma grande repercussão sobre o público.
Eu queria, para concluir, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, lembrar que a operação de resgate
do Banco PanAmericano não se justificaria, a rigor, por
temor de uma crise sistêmica, no caso de sua quebra,
porque boa parte do passivo do Banco PanAmericano era detida por instituições financeiras sólidas, que,
evidentemente, teriam aí um contratempo, mas isso
não levaria a uma catástrofe financeira. E seu resgate
cria um precedente que acaba por abalar a credibilidade, a relação de confiança com nosso próprio sistema financeiro, uma vez que uma gestão marcada por
“inconsistências contábeis” recebe o prêmio de um
socorro tão generoso.
É com este objetivo, Srª Presidente, Srs. Senadores, para dirimir dúvidas, para esclarecer essas questões, que estou apresentando ao Plenário da Casa o
requerimento de uma audiência pública, convidando o
Ministro Guido Mantega, a Presidenta da Caixa Econômica Federal, o anterior e o atual Presidente do Banco
Central, os administradores do Fundo Garantidor de
Crédito, assim como os representantes das empresas
de auditoria que trabalharam na Due Diligence do
Banco PanAmericano.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Obrigada, Senador Aloysio Nunes.
Agora, tem a palavra o Senador Carlos Valadares, como Líder do PSB.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, somente quero retirar meu nome da lista de oradores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Espere um pouquinho, que eu não o estou ouvindo.
Como é?
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Quero retirar meu nome da lista de oradores da tarde
de hoje, já que estou inscrito amanhã.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Está retirado, Senador.
Eu gostaria de fazer um pedido. Estão inscritos,
como Líder, o Senador Carlos Valadares; o Senador
Marinor Brito, do PSOL; o Senador Humberto Costa,
do PT; e o Senador José Agripino, do DEM, e cada um
tem direito a falar por 20 minutos. Os oradores inscritos, para falar por 10 minutos, são: Casildo Maldaner,
Randolfe Rodrigues, Luiz Henrique, Cícero Lucena,
Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, João Pedro e Wilson
Santiago. E a Ordem do Dia será até 18h31. Então,
evidentemente, não vai dar para todo mundo falar.
Vou fazer uma proposta, para ver se os Srs. Líderes
estarão de acordo. São quatro oradores com direito
a falar por 20 minutos. Se eles permitirem que sejam
10 minutos para cada Liderança, conseguiremos que
os quatro Líderes falem, e vamos prosseguindo com
as outras inscrições. E vamos o quanto der, mas com
menos tempo. Temos de terminar por volta das 19h,
das 20h, mais ou menos. Está bom assim?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Há
acordo na Bancada do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pergunto ao primeiro inscrito se está de acordo, porque aí já facilita.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidenta, eu queria apresentar uma questão
de ordem, rapidamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pois não.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas quero indagar sobre a votação do Requerimento nº 8, que está sobre a Mesa e que ainda não
foi votado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP) –
Teremos de votá-lo também. Além de tudo o que falei,
há esse Requerimento para ser votado. Depois da fala
do Senador Valadares, a gente vota o Requerimento
e já liquida essa questão.
Quero saber se o Senador Valadares aceita falar
por 10 minutos, obviamente com pequena prorrogação, caso necessário. Gostaria de saber se S. Exª e
também os outros abrem mão dos 20 minutos. Assim,
os quatro Senadores Líderes e os que estão inscritos
poderão falar.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Peço a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Quem está falando?
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – É
Casildo Maldaner, de Santa Catarina.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pois não.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, hoje,
estou estreando. Estou inscrito para falar. Pela ordem,
após o Senador Valadares, retoma-se a lista normal,
e aí chega a nossa vez. Eu gostaria de ocupar meu
tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Nós vamos fazer isso. Vai ser exatamente assim: um
Líder, um inscrito; um Líder, um inscrito. A diferença é
que o Líder falaria por 10 minutos, em vez de 20 minutos. Já perdemos 10 minutos.
Senador Valadares, por favor, pronuncie-se. Gostaria de saber se o senhor aceita falar por 10 minutos,
com prorrogação adequada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, passei a noite acordado pensando como faria
o discurso de hoje à tarde. Mas, um pedido de V. Exª
para mim é uma ordem.
Ao invés de 20 minutos, vou falar 10, talvez 12
minutos, para contribuir com o apelo tão generoso, democrático – para democratizar a fala nesta Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Pois não, muito obrigada.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – E eu esquecerei as horas indormidas de ontem
à noite. Obrigado.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, início
de governo e de legislatura é tempo de renovação,
renovação de esperanças, de propostas e de compromissos.
O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, me fez
seu líder no Senado, em defesa de uma ampla agenda propositiva, que reflita os anseios e carências da
sociedade brasileira e sirva de subsídio ao Governo
da Presidente Dilma Rousseff.
O fato de se tratar de um governo de continuidade não o faz um governo sem personalidade e dicção
próprias. Ao contrário, em seu discurso de posse e
na mensagem presidencial que encaminhou semana
passada ao Congresso Nacional, a nova Presidente
manifestou clara determinação de imprimir à sua gestão a marca reformista e renovadora, que, sem comprometer o que já foi obtido, garanta novos patamares
de desenvolvimento.
A Era Lula foi, sem dúvida, um período de grandes avanços e conquistas. No campo da economia,
manteve a estabilidade, garantiu o controle da inflação
e o poder de compra da moeda.
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Essa gestão responsável e previdente permitiu
que o País superasse, antes de todos os outros, os impactos da crise financeira mundial, mostrando a solidez
dos fundamentos da economia brasileira – e isso não
somos nós apenas que dizemos, mas a comunidade
internacional que reconhece.
No campo social, promoveu uma distribuição
de renda sem precedentes, fazendo com que amplas
camadas da população ascendessem à classe média.
Se tivesse realizado apenas isso, já se teria justificado
perante a História.
Em oito anos, nada menos que 28 milhões de
brasileiros, quase a população da Argentina, aumentaram sua renda e adquiriram poder de consumo que
os liberou da linha da pobreza.
E não se trata apenas dos efeitos do Bolsa Família e dos programas de distribuição de renda. O número de trabalhadores formais superou o de informais.
Entre 2003 e 2010, nos dois governos de Lula, foram
criados nada menos que 15 milhões de empregos com
carteira assinada.
A política de valorização do salário mínimo permitiu que este alcançasse o seu maior nível histórico,
estendendo-se a trabalhadores ativos, aposentados e
pensionistas. E não se pode esquecer que, em cada
um dos oito anos do mandato do Presidente Lula,
houve aumento real do salário mínimo. Entre 2003 e
2010, o poder de compra do salário passou de pouco
mais de uma cesta básica para duas cestas básicas.
Na realidade, 2,04 cestas básicas.
São dados objetivos e incontestáveis que, embora
garantam algum conforto ao novo Governo, impõem,
por outro lado, o complexo desafio de dar-lhes sequência a partir do patamar estabelecido.
O Brasil hoje está menos pobre, mas ainda não
está rico, como pode e deverá ficar. Não desconhece
que há ainda amplos bolsões da sua população a carecer da assistência do Estado em questões básicas e
essenciais, como educação, saúde, saneamento e segurança. Não desconhece que ainda somos campeões
mundiais em casos de hanseníase ou que ainda temos
em torno de 313 mil casos de malária ou mesmo 500
casos de diabetes que surgem diariamente no Brasil.
Nem podemos esquecer que, em 64% dos Municípios
brasileiros, todo o lixo produzido é jogado em terrenos
que não passam por nenhum tipo de controle. São os
verdadeiros lixões.
Nesse sentido, continuarei sempre levantando
bem alto a grande bandeira do mandato de um parlamentar que se integra às questões socialistas: a defesa dos mais desvalidos, a defesa do setor de saúde,
da verdadeira universalização do SUS e de um SUS
de qualidade. Por isso mesmo somos integralmente
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favoráveis ao discurso da Presidente Dilma quando
ela afirma que:
No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e
a qualificação dos serviços essenciais. Este é
um passo decisivo e irrevogável para consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas
pela nossa população.
Muito foi feito, mas muito ainda há por fazer. Digo
mais: como são setores historicamente negligenciados,
quanto mais se faz, mais há por fazer. A percepção por
muito tempo será de que pouco foi feito, ainda que muito
seja feito, já que a demanda aumenta numa frequência
maior do que a capacidade inicial de atendê-la.
É preciso avançar. Estamos apenas no início
de um longo processo de transformações, que, para
cumprir plenamente seu objetivo, impõe um conjunto
de reformas que têm sido adiadas há décadas. Refirome, entre outras, às reformas política, tributária, previdenciária e educacional, para citar apenas algumas
das mais importantes.
A reforma política tem sido chamada de a mãe
de todas as reformas, já que, dando maior representatividade aos agentes políticos, confere maior legitimidade às demais.
Faço minhas as palavras da Presidente Dilma no
dia da sua posse:
Na política é tarefa indeclinável e urgente
uma reforma política, com mudanças na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos
partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais transparência ao
conjunto da atividade pública.
Tem nos faltado – e aí me refiro à classe política
em seu conjunto – determinação, vontade para cortar
na própria carne, pondo de lado interesses pessoais
e investindo em mudanças que resgatem a imagem e
a credibilidade de nossa atividade.
Não há democracia sem partidos. Não basta,
porém, que haja partidos. É preciso que exerçam interlocução efetiva com o povo, de onde emana sua
autoridade.
Isso na verdade não está ocorrendo no Brasil da
maneira que nós sonhamos, uma democracia realmente
voltada para os interesses da população. É preciso que
desfrutem os partidos da confiança do eleitor. Que não
seja ele, o eleitor, agente passivo de um processo em
que é convocado a participar apenas de dois em dois
anos, para eleger representantes e governantes, sem
depois se interessar pelo que fazem em seu nome.
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Eu quero louvar a iniciativa do Presidente do Senado, José Sarney, que está constituindo uma Comissão
com o objetivo de estudar a chamada reforma política,
uma reforma que dê maior legitimidade aos mandatos,
que trate do financiamento público de campanha, do
voto distrital misto ou voto de lista fechada, que trate
da federação de partidos políticos, do fortalecimento
de todas as legendas, a fim de que o Brasil seja bem
representado e haja nas eleições seriedade, tratamento
sério com o eleitor. O eleitor não é uma mercadoria a
ser comprada ou negociada.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Isso, como sabemos, tem ocorrido historicamente, estabelecendo um fosso inadmissível entre o
país institucional e o país real. É preciso criar pontes
entre ambos, de modo que venham a ser um só, que
um se reflita no outro, que um seja a expressão do outro. Isso impõe uma ampla reforma política que alcance
partidos e sistema eleitoral.
Pretendo, nesse sentido, reapresentar proposta
de implantação do sistema distrital misto, que, mesmo não sendo panaceia, favorece a higienização do
processo eleitoral, barateando-o e tornando-o mais
representativo.
É preciso discutir temas vitais, como financiamento de campanhas, fidelidade partidária, cláusula
de barreira, entre outros. O PSB se envolverá por inteiro nessa discussão, que não pode mais ser adiada,
sob pena de comprometer os fundamentos da própria
democracia. As eleições não podem alcançar custos
proibitivos. Há candidatos que...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Dois minutos, com muito prazer, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Há candidatos, Srª Presidente, que já estão
impedidos de se candidatarem outra vez pelo custo
das campanhas eleitorais. Precisamos estabelecer
agenda política dessa nova etapa que se inicia com o
Governo da Presidente Dilma.
O fato de apoiarmos o Governo não nos pode
confinar ao papel de agentes passivos, à espera de
que o Poder Executivo tome as iniciativas. É preciso
que atuemos em colaboração, que saibamos apontar
as carências, sugerir providências. A Constituição diz
que os Poderes são independentes, mas que também
devem ser harmônicos.
Simultaneamente, devemos acompanhar os desafios gerenciais do País. Em 2014, por exemplo, se-
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diaremos a Copa do Mundo e, em 2016, sediaremos
as Olimpíadas. São eventos que colocarão o Brasil na
vitrine mundial. Se esses eventos fossem ocorrer agora,
o que teríamos? Um País carente de infraestrutura.
Não há, pois, tempo a perder. O País reclama
um mutirão nessa área: portos, aeroportos, rodovias,
rodoviárias, metrôs, transporte público, vigilância e
aperfeiçoamento da segurança pública.
A visão otimista que temos não exclui a preocupação com esses desafios.
É, portanto, com otimismo e cautela que encaramos o início desta nova etapa, confiantes em que o
Brasil continuará a vencer os seus desafios, rumo ao
patamar da grandeza que lhe cabe.
Srª Presidente, eu peço que conste o meu discurso, na íntegra, nos Anais desta Casa, já que eu não
o li integralmente.
Agradeço a V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, início de governo e de legislatura
é tempo de renovação – renovação de esperanças, de
propostas, de compromissos.
O Partido Socialista Brasileiro me fez seu líder
no Senado, em defesa de uma ampla agenda propositiva, que reflita os anseios e carências da sociedade
brasileira e sirva de subsídio ao governo da Presidente
Dilma Rousseff.
O fato de se tratar de um governo de continuidade não o faz um governo sem personalidade e dicção
próprias.
Ao contrário, em seu discurso de posse e na
Mensagem Presidencial que encaminhou semana
passada ao Congresso Nacional, a nova Presidente
manifestou clara determinação de imprimir à sua gestão
a marca reformista e renovadora, que, sem comprometer o que já foi obtido, garanta novos patamares de
desenvolvimento.
A Era Lula foi, sem dúvida, um período de grandes
avanços e conquistas. No campo da economia, manteve a estabilidade, garantiu o controle da inflação e o
poder de compra da moeda.
Essa gestão responsável e previdente permitiu
que o país superasse antes de todos os outros os impactos da crise financeira mundial, mostrando a solidez
dos fundamentos da economia brasileira – e isso não
somos nós apenas que dizemos, mas a comunidade
internacional.
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No campo social, promoveu uma distribuição
de renda sem precedentes, fazendo com que amplas
camadas da população ascendessem à classe média.
Se tivesse realizado apenas isso, já se teria justificado
perante a história.
Em oito anos, nada menos que 28 milhões de
brasileiros – quase a população da Argentina – aumentaram sua renda e adquiriram um poder de consumo
que os libertou da linha da pobreza.
E não se trata apenas dos efeitos do Bolsa Família
e dos programas de distribuição de renda. O número
de trabalhadores formais superou o de informais. Entre 2003 e 2010 – nos dois governos de Lula -, foram
criados nada menos que 15 milhões de empregos com
carteira assinada.
A pol�������������������������������������������
ítica de valorização do salário mínimo permitiu que este alcançasse o seu maior nível histórico,
estendendo-se a trabalhadores ativos, aposentados e
pensionistas. E não se pode esquecer que em cada um
dos oito anos do mandato Lula houve aumento real do
salário mínimo. Entre 2003 e 2010 o poder de compra
do salário passou de pouco mais de uma cesta básica
para 2,04 cestas básicas.
São dados objetivos e incontestáveis que, embora
garantam algum conforto ao novo governo, impõem, por
outro lado, o complexo desafio de dar-lhes sequência
a partir do patamar estabelecido.
O Brasil hoje está menos pobre, mas ainda não
está rico, como pode e vai ficar. Não desconhece que
há ainda amplos bolsões de sua população a carecer da
assistência do Estado em questões básicas e essenciais, como educação, saúde, saneamento e segurança.
Não desconhece que ainda somos campeões mundiais
de casos de hanseníase ou que ainda temos em torno
de 313 mil casos de malária ou mesmo os 500 casos
de diabetes que surgem diariamente. Nem podemos
esquecer que em 64% dos municípios brasileiros, todo
o lixo produzido é jogado em terrenos que não passam
por nenhum tipo de controle (lixões).
Neste sentido continuarei sempre levantando
bem no alto a grande bandeira do meu mandato: a
defesa dos mais desvalidos, a defesa do setor saúde,
da verdadeira universalização do SUS e de um SUS
de qualidade. Por isso mesmo me somo integralmente
ao discurso da presidente Dilma quando ela afirmou
que “no plano social, a inclusão só será plenamente
alcançada com a universalização e a qualificação dos
serviços essenciais. Este é um passo, decisivo e irrevogável, para consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população”.
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Muito foi feito, mas muito ainda há por fazer. Digo
mais: como são setores historicamente negligenciados,
quanto mais se faz, mais há por fazer. A percepção,
por muito tempo, será de que pouco foi feito – ainda
que muito seja feito -, já que a demanda aumenta
numa frequência maior que a capacidade inicial de
atendê-la.
É preciso avançar – e estamos apenas no início
de um longo processo de transformações, que, para
cumprir plenamente seu objetivo, impõe um conjunto
de reformas que têm sido adiadas há décadas.
Refiro-me, entre outras, ����������������������������
às reformas política, tributária, previdenciária e educacional, para citar apenas
algumas das mais importantes.
A reforma política tem sido chamada de a mãe
de todas as reformas, já que, dando maior representatividade aos agentes políticos, confere maior legitimidade às demais.
Faço minhas as palavras da presidente Dilma
no dia da sua posse: “Na política é tarefa indeclinável
e urgente uma reforma política com mudanças na
legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido programático dos partidos
e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e
dando mais transparência ao conjunto da atividade
pública”.
Tem nos faltado – e aí me refiro à classe política
em seu conjunto – determinação para cortar na própria
carne, pondo de lado interesses pessoais e investindo
em mudanças que resgatem a imagem e a credibilidade de nossa atividade.
Não há democracia sem partidos.
Não basta, porém, que haja partidos. É preciso
que exerçam interlocução efetiva com o povo, de onde
emana sua autoridade. E isso não ocorre.
É preciso que desfrutem da confiança do eleitor;
que não seja ele, o eleitor, agente passivo de um processo em que é convocado a participar apenas de
dois em dois anos, para eleger representantes e governantes, sem depois se interessar pelo que fazem
em seu nome.
Isso, como sabemos, tem ocorrido historicamente, estabelecendo um fosso inadmissível entre o país
institucional e o país real.
É preciso criar pontes entre ambos, de modo
que venham a ser um só, que um se reflita no outro,
que um seja a expressão do outro. E isso impõe uma
ampla reforma política, que alcance partidos e sistema
eleitoral.
Pretendo, nesse sentido, reapresentar proposta
de implanta�����������������������������������������
ção do sistema distrital misto, que, mes-
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mo não sendo panaceia, favorece a higienização do
processo eleitoral, barateando-o e tornando-o mais
representativo.
É preciso discutir temas vitais como financiamento das campanhas, fidelidade partidária, cláusulas
de barreira, entre outros. O PSB se envolverá por inteiro nessa discussão, que não pode mais ser adiada,
sob pena de comprometer os fundamentos da própria
democracia. As eleições não podem alcançar custos
proibitivos.
Precisamos – nós, os partidos que integram a
base governista – estabelecer a agenda política desta
nova etapa que se inicia com o governo Dilma Rousse���������������������������������������������������
ff. O fato de apoiarmos o governo n����������������
ão nos pode confinar ao papel de agentes passivos, à espera de que
o Poder Executivo tome as iniciativas.
É preciso que atuemos em colaboração, que saibamos apontar as carências, sugerir providências. A
Constituição diz que os Poderes são independentes,
mas que também devem ser harmônicos.
A reforma política exige que essa harmonia seja
real, em prol do Estado democrático de Direito e do
interesse público.
Simultaneamente, devemos acompanhar os desafios gerenciais do pa�����������������������������
ís. Em 2012, por exemplo, sediaremos as Olimpíadas e em 2014 a Copa do Mundo.
São eventos que colocarão o Brasil na vitrine mundial.
Se esses eventos fossem ocorrer agora, o que teríamos? Um país carente de infraestrutura, sem meios
de atender sequer às suas crescentes demandas internas.
Não há, pois, tempo a perder. O país reclama
um mutirão nessa área: portos, aeroportos, rodovias,
rodoviárias, metrôs, transporte público, vigilância e
aperfeiçoamento da segurança pública.
O atendimento a essas prioridades exige remanejo nas contas públicas, revisão de prioridades,
ajuste fiscal.
Uma boa notícia nos dá a presidente Dilma, ao
assegurar que a estabilidade econômica, em seu governo, será um valor absoluto.
Seu compromisso, expresso na posse e reiterado quando da entrega ao Congresso da Mensagem
Presidencial, de não permitir (aspas), “sob nenhuma
hipótese, que a inflação volte a corroer nosso tecido
econômico e a penalizar os mais pobres” (fecha aspas), tranquiliza os agentes econômicos e políticos e
a população.
A vis������������������������������������������
ão otimista que temos não exclui a preocupação com esses desafios, sobretudo se levarmos em
conta a exiguidade do tempo.
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A conjuntura internacional é sempre um fator de
tensão e imprevisibilidade, sobretudo agora em que os
conflitos políticos no Oriente Médio ameaçam pressionar os preços do petróleo e gerar novos transtornos
à economia global.
É, portanto, com otimismo e cautela que encaramos o início desta nova etapa, confiantes em que o
Brasil continuará vencendo seus desafios, rumo ao
patamar de grandeza que lhe cabe.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Eu lhe agradeço, imensamente, Senador Antonio
Carlos Valadares.
E, agora, passo a palavra ao Senador Casildo
Maldaner, por dez minutos. Vinte minutos ficam os que
estavam inscritos; dez minutos a Liderança.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, e o requerimento? Vamos votar agora?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Como?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– O requerimento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Senador, vou ler o requerimento.
Foi lido anteriormente o Requerimento nº 8, de
2011, do Senador Mozarildo Cavalcanti e de outros
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão
especial no dia 21 de março, às 11 horas, destinada
a homenagear a Ordem DeMolay.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Agora, o tempo de 20 minutos para o Senador Casildo Maldaner.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Vinte minutos?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. PT – SP)
– Porque ele é inscrito. Depois, vem os dez da Liderança.
Prorrogamos a sessão por mais uma hora.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, inicialmente, gostaria de destacar o momento
singular que vivo, e compartilho com os nobres colegas, de retornar a esta Casa para, com muita honra
e responsabilidade, representar o valoroso Estado de
Santa Catarina.

01758

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sigo trilhando minha longa caminhada, com mais
de 40 anos dedicados à nobre missão política de traduzir e transformar em realidade os desejos e anseios
de cada cidadão brasileiro, buscando construir um País
mais justo, mais igual, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento para todos.
Tive a oportunidade de servir, como vereador, na
minha pequena Modelo, no Oeste catarinense, ainda
na flor da juventude, aos 20 anos. Depois, fui eleito,
por duas vezes, Deputado Estadual e, na sequência,
Deputado Federal. Fui então convocado pelo partido
para, como vice de Pedro Ivo Campos, disputarmos o
governo de nosso Estado. Durante o mandato, infelizmente, Pedro Ivo veio a falecer, deixando-me o desafio
de governar Santa Catarina. Depois disso, vim representar os catarinenses nesta Casa, no período de 1995
a 2003, missão essa da qual muito me orgulho.
Guardo com carinho, entre tantas lutas, minha
participação como Presidente do primeiro Conselho de
Ética desta Casa, quando de sua fundação, em 1995,
legado que até hoje muito nos honra e que tanto faz
pela preservação dessa instituição.
No campo partidário, também destaco o privilégio de ter exercido a função de Primeiro Secretário da
Executiva Nacional do PMDB, ao lado do então Presidente Ulysses Guimarães, inesquecível figura. Também
adito, idem, posteriormente, o exercício do cargo de
tesoureiro nacional da nossa legenda.
Agora, vejam os colegas por que caminhos a
vida nos conduz! Meu amigo Pedro Simon, que neste
momento preside esta sessão, algum dia V. Exª – ou
você, na intimidade – me imaginou exercendo a função
de “banqueiro”? Nunca, nunca levei esse jeito. Pois,
nesses últimos oito anos, esta foi a missão que o exGovernador Luiz Henrique da Silveira me delegou, de
dirigir e presidir o nosso BRDE – Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul. E se o Luiz Henrique imaginou que seria apenas um dever a cumprir,
digo neste plenário que, na verdade, me propiciou uma
oportunidade de aprendizagem e descoberta. Aprendi a promover o nosso compromisso de justiça social
através do desenvolvimento econômico.
Nesse período, conheci mais profundamente a
diversidade da produção econômica que nos caracteriza. É bem verdade que isso não era novidade para
mim, mas a vivência proporcionada por este banco,
o BRDE, que se ocupa exclusivamente do desenvolvimento econômico e social dos Estados do Sul – e,
agora, também do Mato Grosso do Sul –, nos ampliou
a visão.
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Conheci de perto a força da nossa indústria, que
do norte do Estado exporta seus produtos do setor
metal-mecânico para o mundo, ou a cerâmica do Sul,
ou ainda o setor têxtil do Vale do Itajaí, os calçados de
São João Batista e até a lingerie de Ilhota, que tanto
sucesso faz entre as mulheres.
Fui testemunha da pujança da nossa agricultura,
no meu querido Oeste, tão bem representado até aqui
pelo amigo Senador Neuto Fausto De Conto. Quero
lembrar, inclusive, que amanhã o ex-Senador Neuto
estará aqui, na biblioteca do Senado, lançando seu livro O Milagre Real, eis que ele à época foi o relator,
na Câmara dos Deputados, do Plano Real.
Pois, então, o nosso Oeste produz grãos, leite
e carnes, que o Brasil e o mundo conhecem. Vi a força da nossa fruticultura, que há anos responde pela
maior parte da produção nacional de maçãs e, mais
recentemente, vem florescendo em nosso solo uma
vitivinicultura de altitude, que nos brinda com vinhos
de grande qualidade.
Presenciei, com grande satisfação, o crescimento
e a diversificação de nossas fontes de energia, com a
implantação de dezenas de PCHs, pequenas centrais
hidrelétricas, que levam energia limpa a todos os cantos do Estado, além da produção que tem por base a
biomassa, a luz do sol e a força dos ventos.
Não posso deixar de citar a tenacidade de nossos
pequenos empresários, que, de forma organizada e
com trabalho forte, vêm promovendo uma permanente
revolução em nossa economia. São empresários de todos os setores, de todos as idades, que, em busca de
seus sonhos, constroem a sociedade que queremos,
gerando emprego e renda.
A inovação tecnológica é uma constante em Santa Catarina. Temos polos de pesquisa que não deixam
nada a dever a países do Primeiro Mundo.
Possuímos ainda uma atividade turística diversificada, que leva visitantes do mundo inteiro não só
para as belas praias do nosso litoral, como as do Balneário Camboriú, Florianópolis, assim por diante, mas
também para conhecer a diversidade cultural do nosso
Vale Europeu, a neve na Serra, as flores de Joinville e
as cavernas de Corupá.
Destaco, caros colegas, que tudo isso se dá
dentro do mais puro espírito de sustentabilidade, com
a promoção de ações de preservação ambiental, desenvolvimento social e cultural, que nos permitem vislumbrar um belo futuro pela frente.
Hoje, com as experiências que a vida me proporcionou, sei que não há como equacionar os problemas
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sociais que ainda assolam o Brasil sem impulsionar o
desenvolvimento econômico.
Assim, Pedro Simon, que preside esta sessão,
Ana Amelia, gaúcha que vem a esta Casa, eu volto
turbinado, para dar sequência a nossos sonhos comuns de um Brasil melhor. Não tenho dúvida de que
lutar por uma Santa Catarina é construir um País melhor para todos.
Por tudo isso, deixo...
O Sr. Luiz Henrique (PMDB – SC) – Nobre Senador Casildo Maldaner, concede-me um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Em
seguida, colega Luiz Henrique. Só mais um instante,
e concedo, com muita honra.
Por tudo isso, deixo o meu afetuoso abraço à
competente equipe do BRDE, à qual pertenci por oito
anos. Saibam que fica aqui um soldado do desenvolvimento.
Nesse período, caros amigos, nosso Estado passou por uma verdadeira transformação, levada a cabo
pelo ex-Governador Luiz Henrique, com o apoio permanente de Eduardo Moreira e, depois, Leonel Pavan:
a descentralização administrativa, que levou para perto
de cada cidadão a presença do Estado e, mais do que
isso, deu a ele o poder de decidir quais eram as suas
prioridades de investimento. Destaco que, dos 293 Municípios catarinenses, todos contam hoje com acessos
asfaltados às suas sedes, com exceção de uns quatro
ou cinco, que estão em fase de conclusão.
Luiz Henrique fez mais do que descentralizar:
materializou o serviço público de qualidade em todos
os rincões de Santa Catarina. Esse conceito pode e
deve ser ampliado ao Estado brasileiro – tarefa que o
companheiro, por certo, aqui detalhará.
Temos um Estado – e me perdoem a falta de
modéstia – que poderia servir de modelo para o Brasil, com crescimentos demográfico e econômico bem
distribuídos por todas as regiões. A título de exemplo,
somos um dos poucos que não têm em sua capital,
Florianópolis, a cidade mais populosa, título que fica
com Joinville. Temos o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do País, exceção feita ao Distrito Federal. Tal índice se compara ao de países como
Espanha, Dinamarca e Bélgica.
No quesito educação, entre os Estados brasileiros,
somos primeiro lugar em qualidade do ensino básico.
No superior, nossas universidades têm a melhor taxa
de matrícula entre os jovens de 18 a 24 anos. Não
quero entrar em mais detalhes. Tenho certeza de que
nosso colega Paulo Bauer vai encantá-los ao relatar
seus feitos e efeitos enquanto Secretário da Educação
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no Governo de Luiz Henrique. Embora não seja professor por formação, Bauer foi e é reconhecido como
um grande gestor da educação.
Portanto, meus nobres Senadores, notem como
é grande a responsabilidade de defender os interesses dos catarinenses. No entanto, vejo-a duplicada
pela situação ímpar que me trouxe até aqui. Em 2006,
quando da disputa pela reeleição de Luiz Henrique ao
Governo do Estado, recebi um chamado para compor a chapa ao Senado com o ex-Deputado e então
operoso Prefeito de Lages, na serra catarinense, Raimundo Colombo, do Democratas, juntamente com a
companheira Niúra Demarchi, do PSDB. Merecemos
reconhecimento, com uma vitória confirmada por mais
de um milhão de votos.
Pois quis o destino e o eleitorado catarinense que,
no ano que passou, Raimundo Colombo fosse eleito
Governador de Santa Catarina, ao lado de seu Vice,
Eduardo, com uma vitória inconteste, em primeiro turno, juntamente com nossos Senadores Luiz Henrique
e Paulo Bauer.
Em que pese Santa Catarina representar apenas 1,1% do território nacional e 3% da população
e ostentar o sexto PIB nacional, ainda precisamos
resolver gargalos estruturais que atravancam nosso
crescimento.
É premente a melhoria de nossa infraestrutura
logística, com investimentos em portos, aeroportos,
rodovias e ferrovias, que permitam escoar nossa produção. Essas carências nos causam atraso no desenvolvimento econômico e social.
Não é pura figura de linguagem afirmar que o
País perde quando não apoia nosso Estado. Por quê?
Ainda hoje vemos ceifadas as vidas de nossos filhos
no trecho sul da BR-101, que aguarda a conclusão de
sua duplicação, nas BRs 470, 282 e 280, que dilaceram
diariamente um sem-número de famílias.
Eu, que andei muito pelas estradas deste País,
sonho um dia viajar de trem desde o interior do Mato
Grosso até o grande Oeste Catarinense, com opção
ainda de um ramal unindo o litoral catarinense, chegando aos portos por via férrea, e também do Oeste
ao Rio Grande do Sul, de Ana Amelia, de Pedro Simon e de Paulo Paim, criando um verdadeiro modal
integrado.
O Sr. Paulo Bauer (PSDB – SC) – Nobre Senador...
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Sei
que esse sonho, Senador Paulo Bauer, não é apenas
meu. É das cooperativas, das agroindústrias, que poderão trazer, com custos menores, grãos produzidos no
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Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, centro de Goiás,
que serão transformados em carnes, alimentos que,
além do Brasil, chegam a mais de 50 países.
É preciso ainda levar – e Luiz Henrique fala muito nisto – o gasoduto Brasil-Bolívia ao Oeste e MeioOeste catarinense, beneficiando diversos setores, de
todos os portes, com essa opção alternativa de insumo energético.
Precisamos de investimentos na segurança pública, na saúde e na educação, áreas de atenção permanente, que formam o sustentáculo da economia.
Quero ainda retomar projetos. Mas, antes de entrar nesses projetos que já vinham tramitando nesta
Casa, com alegria eu quero dizer que, de acordo com
as últimas enchentes, as catástrofes, precisamos encaminhá-los em conjunto. Está aqui o PLS nº 388, de
2008, que cria o Fundo Nacional de Defesa Civil.
Gostaria também de destacar o passaporte universitário, que abre novas possibilidades de financiamentos ao ensino superior, e também os medicamentos genéricos de uso veterinário, do agronegócio,
projeto que tive a honra de apresentar e que tramita
na Casa também.
Há mais a ser feito. O País clama com a máxima
urgência por uma reforma tributária, que, além de reduzir a pesada carga de impostos pagos, simplifique
sua forma de arrecadação. Convivemos com uma miríade de impostos, a maioria dos quais absolutamente desconhecidos pela população. Guardo comigo a
convicção de que, dessa forma, estimularemos a força
empreendedora deste País, gerando emprego e renda.
Esse é o anseio de todos, e nós, catarinenses, no Senado e na Câmara, daremos a resposta que o nosso
Estado e o país esperam.
Minhas bandeiras são muito claras.
Antes de encerrar, com alegria vejo que o Senador Luiz Henrique pediu um aparte, assim como
o Senador Paulo Bauer, catarinenses ilustres. É com
muita honra que os ouço. E vejo também que a Senadora Ana Amelia está querendo participar, o que me
dá muita alegria.
O Sr. Luiz Henrique (PMDB – SC) – Senador
Casildo Maldaner, é uma coincidência muito importante
que V. Exª retorne a esta tribuna sob a Presidência do
Senador Pedro Simon. Hoje, prestei uma homenagem
ao grande brasileiro Raphael de Almeida Magalhães e
tive a oportunidade de reler, neste final de semana, o
Projeto Brasil, que ele elaborou, sob a inspiração do
grande Teotônio Vilela. Teotônio, que foi nosso parceiro, companheiro de quase todos os dias, do Senador
Pedro Simon e meu, nos seus últimos momentos de
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vida. E o que diz o Projeto Brasil, Senador Casildo? O
Projeto Brasil tem como base a descentralização do
País. É uma proposta de descentralização da gestão
nacional. Nós vivemos o drama de termos um Brasil de
Brasília, apartado do Brasil dos Brasis. Um Brasil que
quer decidir aqui aquilo que tem que ser decidido lá,
no Município, na região, no Estado. E o Projeto Brasil
já tinha esse vislumbre. De modo que nós precisamos
reler aquele projeto e precisamos reafirmar as nossas
convicções de que, só com uma nova pactuação, só
com um novo pacto federativo, nós vamos poder alavancar este País rapidamente para ser uma nação do
Primeiro Mundo. Cumprimento V. Exª e tenho orgulho
de ser seu parceiro, seu companheiro, seu irmão de
luta. Em muitas lutas nós já navegamos juntos e em
outras tantas haveremos de navegar.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Muito obrigado. Recolho, com alegria, o aparte de V.
Exª, Senador Luiz Henrique da Silveira, com muita
honra.
Ouço também o eminente Senador Paulo
Bauer.
Em seguida, ouvirei a Senadora Ana Amelia.
O Sr. Paulo Bauer (PSDB – SC) – Nobre Senador Casildo Maldaner, eu pedi o aparte para poder apresentar a V. Exª meus cumprimentos, já que,
neste momento, na tribuna do Senado Federal, V. Exª
reestreia. A Casa, que já o acolheu no passado e contou com sua brilhante contribuição, pode agora, mais
uma vez, tê-lo aqui para trabalhar em favor de todo o
Brasil e representar muito bem, como sempre fez, os
catarinenses. Eu quero aplaudir o discurso de V. Exª
e dizer aqui a todos os companheiros e companheiras
Senadores e Senadoras que Santa Catarina tem muito
orgulho da biografia de Casildo Maldaner, tem muito o
que comemorar por este momento, este episódio do
seu retorno ao Senado, e, com certeza, vai aplaudir
todas as ações e o trabalho que V. Exª oferecer a toda
a nossa boa gente catarinense e ao Brasil.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Muito obrigado, Senador Paulo Bauer. É com muita
honra que também recolho o aparte de V. Exª. Sei que
V. Exª, juntamente com o Senador Luiz Henrique, nós
três por Santa Catarina haveremos de dar tudo de nós
não só pelo nosso Estado, mas também pelo Brasil.
Pois não, Senadora Ana Amelia, com muita honra, V. Exª que está vindo a esta Casa com muita força
pelo Rio Grande do Sul, pelo nosso grande Rio Grande do Sul.
A Srª Ana Amelia (PP – RS) – Muito obrigada
pela gentileza do aparte, Senador Casildo Maldaner. Es-
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pero que o nosso Presidente da Mesa, Senador Pedro
Simon, meu conterrâneo, não seja tão rigoroso comigo
quanto foi com o senhor e com os apartes dos meus
antecessores. Parabéns pelo seu pronunciamento! Santa Catarina é um exemplo não só de divisão fundiária,
mas é um Estado que tem uma economia...
(Interrupção do som.)
A Srª Ana Amelia (PP – RS) – Logo comigo,
Senador Simon! Logo comigo! E sentei-me na sua
cadeira para ver se seria melhor tratada! É sempre
a Drª Claudia, sobra para ela! Mas, Senador Casildo Maldaner, queria homenageá-lo e endossar a sua
pauta, porque ela também é a nossa pauta, é a pauta
do Rio Grande, é a pauta dos Estados que produzem.
E Santa Catarina e o Rio Grande do Sul... O senhor,
que nasceu no Rio Grande e contribui com a política
catarinense, sabe dessas demandas, que são cada vez
mais urgentes. Parabéns pelo pronunciamento! E, ao
ouvir o nosso ex-Governador de Santa Catarina Luiz
Henrique, seu correligionário de partido como Pedro
Simon, dos históricos e autênticos peemedebistas, eu
fico muito feliz de saber que aqui, no Senado, a Casa
da República vai se debruçar sobre o debate de uma
revisão do pacto federativo. Um ex-prefeito de Joinville
e o Governador de Santa Catarina, um ex-governador
do Rio Grande do sul, o senhor também ex-governador,
podem certamente dar uma contribuição muito grande.
É inadmissível que a Federação brasileira, tão fragilizada com a repartição dos recursos... É uma partilha
injusta: 70% de tudo o que é arrecadado nas mãos da
União e 30% apenas nas mãos dos Estados e Municípios, sabendo-se que os Municípios, a cada dia mais,
têm mais demanda e menores recursos. Então, aplaudo
muito o seu pronunciamento e lhe agradeço as generosas referências. Muito sucesso nesse mandato!
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC)
– Para nós todos, Senadora Ana Amelia. E insiro o
aparte de V. Exª, com muita honra, também no nosso
pronunciamento.
E sei, de antemão, que...
Pois não, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Eu tenho de avisar minha querida companheira de
Estado que o tempo terminou e apagou o microfone ao
natural. Mas nada, nem esse microfone, nem ninguém,
vai me tirar o carinho e a simpatia que tenho por ela.
A SRA. ANA AMELIA (PP – RS) – Obrigada.
Nem o Senador Delcídio está aqui para explicar que
não é um apagão!
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Recolho as observações e as insiro em meu pronuncia-
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mento. Quero agradecer a V. Exª, Senador Pedro Simon.
Eu sei que o tempo regulamentar já havia esgotado e
V. Exª foi tolerante para conosco. Eu fico feliz por estar
à Mesa, presidindo a sessão, neste instante em que
faço a minha reestreia. E, na cadeira de V. Exª, ali, no
plenário, veio a ilustre Senadora Ana Amelia, do Rio
Grande do Sul, para ajudar a empreender os grandes
projetos, os grandes temas não só do Rio Grande do
Sul, mas também do Brasil.
Assim, eu quero, encerrando esta minha parte,
esta minha reestreia aqui, no Senado, dizer que as
minhas bandeiras são muito claras. O tempo passa, a
sociedade muda, mas há ideais que ainda persistem.
Mantenho o compromisso por uma sociedade mais
horizontal, justa e igualitária. Pode parecer antiquado,
mas estou condenado a viver como um lutador em
defesa de meus sonhos.
Então, vamos à luta!
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pedro Simon.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB –
RS) – Pois não.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (PT – PR. Pela ordem. Sem revisão da oradora) – É para apenas anunciar à Casa que protocolei hoje, com a assinatura de
mais Senadoras, um requerimento dirigido ao Plenário desta Casa, para que a gente possa conceder, em
caráter excepcional, após a manifestação do Plenário,
o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz à nossa Presidenta Dilma Rousseff, pela eleição e pelo fato de ser
a primeira mulher Presidenta eleita do Brasil.
Eu sei que a concessão do Diploma ocorre através de discussão em comissão especial para isso e o
prazo para que nós pudéssemos indicar encerrou-se
no dia 2 de novembro, mas naquela época nós não tínhamos ainda a primeira mulher Presidenta do Brasil.
Acho que é um fato muito importante, o Diploma Bertha
Lutz é um reconhecimento de cidadania às mulheres
que fazem a história do País. Por isso, estou submetendo a esta Casa, junto com outras Senadoras colegas, esse requerimento ao Plenário e pedindo apoio
a todos os nossos Pares.
Muito obrigada, Presidente.
É o seguinte o Requerimento:

01762

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

01763

01764

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

01765

01766

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– O requerimento já está sobre a mesa e vai seguir o
trâmite regulamentar.
Com a palavra a nobre Líder do PSOL, Marinor
Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora) – Senador Pedro Simon, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu queria, no
horário da Liderança do PSOL, fazer um registro importante para o Pará e para a Amazônia em relação à
indicação da lista tríplice dos candidatos ao Pleno do
Superior Tribunal de Justiça, como o membro da Ordem dos Advogados do Brasil que está concorrendo
às vagas abertas com as aposentadorias dos Ministros Antonio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de
Barros e Nilson Naves.
Nós estamos trazendo aqui, para apreciação dos
Srs. e das Srªs Senadoras, e estamos nos mobilizando
em todo o Congresso Nacional, conversando com cada
Senador, com cada Deputado, com cada Senadora,
com cada Deputada, para que possamos todos refletir
sobre a importância de a Amazônia brasileira ocupar,
Senador Pedro Simon, uma vaga no Superior Tribunal
de Justiça, coisa que será, espero, inédita na história
do Pleno do Superior Tribunal de Justiça.
Numa das listas, consta o nome do jurista Dr.
Reynaldo Andrade da Silveira, que tem 57 anos. É formado pela Universidade Federal do Pará há 35 anos e
é advogado militante desde 1977. Tem tido uma vasta
atuação como consultor jurídico e procurador regional
do Instituto Nacional de Previdência Social, como procurador concursado do Estado do Pará, como professor
da Universidade Federal do Pará e como membro da
Academia Paraense de Letras, além de grande produção intelectual registrada em livros e artigos.
Tenho certeza de que falo aqui em nome de toda
a bancada do Pará – que já mereceu do Senador Flexa Ribeiro também uma movimentação, levando o Dr.
Reynaldo junto ao Presidente Sarney –, do Senador
Mário Couto e de várias lideranças da bancada da
Amazônia, com quem hoje foi possível conversar.
Destacamos a importância da indicação desse
amazônida, desse paraense para o Superior Tribunal
de Justiça, por tratar-se de um tribunal reconhecido
como o Tribunal da Cidadania, nascido da Constituição
de 1988, encarnando o Estado democrático de direito
para assegurar a unidade da jurisprudência do Direito
federal, mas sobretudo surgindo como anseio de implementar avanços na Justiça brasileira.
O Superior Tribunal de Justiça reúne, tradicionalmente, em seus quadros, os maiores especialistas do
País em diversas áreas do Direito e de muitas unidades

Fevereiro de 2011

da federação, mas, historicamente, com grande concentração nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Desde sua criação, já passou por grandes transformações, como, por exemplo, a presença feminina,
inaugurada com a nomeação da Ministra Eliana Calmon, a partir de 1999. A escolha que agora se apresenta, Senador Pedro Simon, pode dar mais voz aos
povos da Amazônia, em particular, ao Estado do Pará,
de grande importância no cenário regional.
Há grandes temas a serem enfrentados, como
a desigualdade no desenvolvimento das regiões, que
nem o pacto federativo e nem as vedações constitucionais têm sido suficientes para atingir o tão sonhado
desenvolvimento econômico sustentável, que distribua,
com equidade, a riqueza e a renda do País.
Isso posto, creio que a indicação de um ministro
da Amazônia para o STJ, que preenche largamente
as regras preestabelecidas, pode acrescentar muito
ao aperfeiçoamento do Judiciário brasileiro.
Estamos encaminhando, a partir de amanhã,
depois das conversas que tivemos, a coleta de assinaturas, para enviar à Presidenta da República, Dilma Rousseff, o apoio das Srªs e dos Srªs Senadores,
para que possamos ver inaugurar, representando a
Amazônia brasileira, o Pleno do Superior Tribunal de
Justiça do País com a presença do Dr. Reynaldo Andrade da Silveira.
Quero também, nesta oportunidade, falar a V.
Exªs, aos ouvintes da TV Câmara, da TV Senado, da
Rádio Senado o quanto tem sido difícil, nesse último
período, reunir a militância de esquerda, reunir os lutadores sociais em torno de temas importantes e estratégicos para o País, diante de um movimento que se
fortaleceu na ideia neoliberal e que tem se sedimentado
com raízes profundas na última gestão do Partido dos
Trabalhadores, desde o Governo Lula até o programa
apresentado na candidatura da Presidenta Dilma.
O PSOL tem se reunido e procurado debater temas de interesse social e político. O PSOL manteve
sua representatividade de três Deputados na Câmara dos Deputados: os Deputados Ivan Valente, Jean
Wyllys, estreando na bancada, e mais o Deputado
Chico Alencar. Há dois estreantes aqui, no Senado
Federal: o Deputado Randolfe, corajoso, lutador, com
uma história comprometida com as lutas no Estado do
Amapá, que já teve oportunidade de se apresentar a V.
Exªs; e a Senadora Marinor, que assumiu a Liderança
do PSOL, que também tem uma história e uma trajetória de luta que muito tem orgulhado nossa militância,
os movimentos sociais e aqueles que têm, acima de
tudo, Senador Simon, lutado pela ética na política, lutado e combatido, de forma veemente, esse processo
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sórdido de corrupção que assola os movimentos e os
bastidores da política brasileira.
Tenho orgulho de ter chegado a esta Casa com
o carimbo da Senadora Ficha Limpa, com o carimbo
da Senadora que muito lutou e, como disse no meu
pronunciamento anterior, com menos recursos entre
os que aqui chegaram. Foram apenas R$53.000,00, e
conseguimos alcançar um patamar inédito com essa
proporção de recursos, considerando os quase 800 mil
votos, obtidos nos 144 Municípios do Pará.
Por isso, estamos aqui, de cabeça erguida, para
enfrentar os desafios de um mandato feminista, de
um mandato da classe trabalhadora, de um mandato
que não veio aqui para dizer “sim, senhor”, para ser
subserviente aos processos que têm excluído socialmente nosso povo, mas um mandato que veio aqui
para trazer contribuições significativas na área social,
na área dos direitos humanos, de um modo geral, na
área da educação, na qual pretendemos atuar com
todo o legado da história política com o qual nos temos
envolvido nos últimos anos.
Já apresentei – e demos entrada no dia de hoje
– dois projetos de lei que vão movimentar o debate
político, antecipando o Plano Nacional de Educação,
que diz respeito às modificações técnicas que achamos necessárias em relação ao Fundeb, assim como
outros temas, como a reforma política, que precisa dar
vez e voz ao povo, que precisa tratar, no seu plano
econômico e social, das questões de interesse público,
que precisa democratizar os meios de comunicação,
que precisa criar canais para fortalecer a democracia
participativa, a democracia direta, sobretudo a democracia direta, que tem deixado, na movimentação
política dos partidos e do Congresso Nacional, uma
lacuna muito grande.
A resolução do PSOL, que hoje é dirigido pelo
catarinense Afrânio Boppré, que é ex-Deputado Estadual de Santa Catarina, diz-nos que:
existe a possibilidade de o Governo manter o arrefecimento da insatisfação e consequentemente das mobilizações populares através de medidas compensatórias ou pequenas concessões econômicas, contudo, um
dos fatores que poderá provocar desgaste ao
novo governo [fazemos questão de afirmar] é
a perspectiva de desaceleração da economia
em função da continuidade da crise econômica
internacional, agora travestida de crise cambial. O que por sua vez, exigirá novos apertos
fiscais, já anunciados como o aumento da taxa
de juros e do superávit primário, corte nos
gastos sociais ([lamentavelmente, na] (educação, saúde, reforma agrária, etc.), restrição
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aos direitos previdenciários e subordinação da
previdência pública à lógica de mercado através de medidas de desoneração da folha de
pagamentos das empresas (acabando com o
salário educação e reduzindo o desconto do
INSS de 20% para 14%), arrocho salarial do
funcionalismo público federal, restrição ao crédito entre outras medidas [já anunciadas].
A resolução do PSOL, em outro trecho, destaca:
a atitude dos parlamentares do Congresso Nacional, de votarem um grande aumento
de seus próprios salários, enquanto o governo oferece migalhas aos desabrigados pelas
chuvas e uma proposta de reajuste irrisório
para o salário mínimo...
Essa decisão provocou revolta e perplexidade na
população e na opinião pública.
O aumento de 62% para Deputados e Senadores,
de 134% para a Presidente da República e de 149%
para Ministros o PSOL considera ser um escândalo,
diante da péssima distribuição de renda, da concentração existente de renda e dos salários que estão muito
abaixo do que propõe o Dieese, e que estão fora do
contexto do art. 7º da Constituição Federal, que garante
o mínimo de estrutura, de habitação, de educação, de
saúde e de alimentação para o povo brasileiro.
O PSOL foi o único Partido – lamentavelmente,
o único Partido – a votar contra esse que consideramos um abuso de poder dos próprios Parlamentares
e o único a exigir o cumprimento das promessas de
campanha do Governo Lula, à época, de dobrar o valor do salário mínimo em seus oito anos de mandato,
o que representaria um salário mínimo, que tem sido
debatido e que será pauta nesta Casa – espero que
tenhamos oportunidade de debater a complexidade
desse tema e o momento político pelo qual o País e a
classe trabalhadora passam –, com um valor mínimo
de R$700,00.
Desde já, o PSOL reforça a mobilização dos
movimentos sociais e sindicais para a realização de
uma grande manifestação nacional em Brasília, prevista para o dia 16 de fevereiro de 2011, para, juntos,
debatermos e trazermos a nossa posição nacional por
um maior reajuste do salário-mínimo.
O PSOL enfrentará, nessa nova conjuntura, uma
luta pela aprovação de leis que combatam a corrupção. A exemplo da mobilização que culminou com a
aprovação da Lei da Ficha Limpa, continuará lutando
pela aprovação de uma verdadeira reforma agrária, de
acordo com as reivindicações dos trabalhadores sem
terra e de outros segmentos; por auditoria da dívida
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pública e funcionamento da CPI instaurada na Câmara
Federal para esse fim; pela defesa de um código florestal contra a reforma orquestrada pelos setores que
representam o latifúndio; pela mobilização contra a
proposta de reforma da previdência social e reformas
trabalhistas que visam a retirar direitos adquiridos pela
classe trabalhadora; e apoiará todas as manifestações
dos aposentados brasileiros no combate ao fator previdenciário e a outras medidas que visam a reduzir o
valor das aposentadorias e pensões.
O PSOL apoiará a luta contra os grandes projetos que representam crime socioambiental, e que
considero crime de lesa-pátria, como a construção de
Belo Monte e a transposição do Rio São Francisco; a
luta pela jornada de trabalho de 40 horas semanais,
sem redução de salário; a luta pela reforma política, a
respeito da qual, assim como em relação a Belo Monte, eu já tive oportunidade de me manifestar, aqui, em
nome da Liderança do PSOL, especialmente quanto ao
financiamento exclusivamente público das campanhas
eleitorais e à ampliação da democracia participativa,
com o intuito da revogabilidade dos mandatos pelo povo;
apoiará a realização de plebiscitos e referendos sobre
temas de interesse nacional; a luta por uma reforma
tributária, com impostos progressivos para quem ganhe mais e tenha maior faturamento, além da taxação
das grandes fortunas. Esses são temas estratégicos
para o Partido Socialismo e Liberdade, e reivindicações
históricas que espero que os Srs. as Srªs Senadoras
considerem, porque são reivindicações da classe trabalhadora brasileira.
Além da minha plena concordância com todas as
resoluções e indicações de meu Partido nessa conjuntura, eu gostaria de finalizar este discurso conclamando a todos que aperfeiçoemos cada vez mais nossas
instituições, especialmente o Senado Federal, para
que haja transparência total em todos os seus atos e
iniciativas. Que façamos sempre o debate mais aprofundado de conteúdo, mesmo que tenhamos as naturais
divergências sobre a visão de mundo e de sociedade.
Assim é a democracia, Senador Simon.
Farei do meu mandato uma trincheira em defesa
do povo do Brasil, da Amazônia e do Pará.
Estarei sempre ao lado das lutas e reivindicações
dos setores populares da classe trabalhadora e dos
povos indígenas, como estive, hoje, acompanhando
o ato contra Belo Monte, em defesa das populações
tradicionais, dos indígenas em especial, das reivindicações dos setores populares, da classe trabalhadora, dos negros e negras, das mulheres, das crianças
e adolescentes, dos homossexuais, do afro-religiosos
e dos segmentos que lutam pela ampliação da cidadania ao povo pobre, dando-lhe melhores condições
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de vida e dignidade para construir um futuro melhor e
uma Nação digna para todos.
Muito obrigada pela oportunidade, aos que aqui
ainda permanecem, de ser ouvida. Essa foi a síntese
de um relatório que foi debatido na semana passada,
aqui em Brasília, pelo Partido Socialismo e Liberdade,
cujo texto eu assino na sua integralidade.
Contem com o apoio de uma Senadora militante,
de uma Senadora que jamais obstruirá a pauta, como
Liderança, se essa pauta representar os interesses
do povo brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Por entendimento com o Senador Flexa Ribeiro, tem
a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu estava aguardando a minha vez de falar, ao lado do Senador Paulo Davim, e, no laptop, no
computador da minha bancada, eu lia as notícias, as
últimas notícias. Em um dos sites, a manchete principal
era de que, em São Paulo, 2,5 milhões de paulistas
estavam sem energia elétrica.
Senador Wilson Santiago, ontem à noite, eu estava na minha casa, e, lá pelas 11 da noite, caiu uma
chuvinha, o relâmpago comeu no centro, e a luz acabou. Voltou às 5 horas da manhã. Há poucos dias, no
nosso Nordeste, na sua Paraíba, no meu Rio Grande
do Norte, em Pernambuco – no Nordeste inteiro –, faltou energia de 11 da noite até as 5 da manhã.
Um fato isolado? Basta ler o noticiário, Senador
João Pedro e Senador Flexa Ribeiro, para vermos que
não se trata de fato isolado. A informação precisa, dada
pelo órgão que tem credibilidade e elementos para a
informação, a ONS, indica que os apagões em potência
superior a 100 megawatts, ou seja, potência suficiente para iluminar uma cidade de 400 mil habitantes, de
2005 a 2010, seguiu a seguinte sequência: em 2005,
foram 74 – friso: 74! – apagões de até 100 megawatts; em 2006, caiu para 71; em 2007, caiu para 63; em
2008, caiu para 48. Ou seja, Senador Pedro Simon,
melhorando a fiscalização, o sistema de transmissão/
distribuição, com energia elétrica abundante, não havia apagão. Mas, Senador Flexa, quando bate 2009,
sai de 48 apagões para 77. Bom, pode ter ocorrido um
fato anormal, é de se supor. E como foi 2010? Saiu
de 77 e foi para 91. Bateu o recorde. Bateu o recorde
dos apagões!
Estamos diante de um fato isolado, Senador Cyro,
ou de algo preocupante? Algo preocupante. E qual é o
papel da oposição? É bater no governo? Não. Eu acho
que a Presidente Dilma, que acabou de assumir, ela
que é expert em energia elétrica, e que tem condições
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de fazer uma avaliação sobre o pretérito e planejar o
futuro, tem a obrigação de tomar providências. E nós,
aqui, que queremos o melhor para o nosso País, temos
a obrigação de sugerir.
Senador Cyro, o meu Estado foi o último no apagão do Nordeste a voltar a ter luz. E se na madrugada
estivessem operando pessoas no Hospital de Currais
Novos, ou no Hospital Walfredo Gurgel, que recebe
centenas de pessoas em emergência, e a luz faltar e
não tiver um gerador, o que acontece? Vidas podem
se perder.
A minha obrigação como Líder de partido de
oposição é apontar o erro, trazer evidências, constatações e sugerir caminhos, que é o que me leva neste
momento a dizer o que preciso dizer.
Lembro-me, como se fosse hoje, de reunião ocorrida no gabinete da Liderança do Governo – o Líder
do Governo era o Senador Aloizio Mercadante, hoje
Ministro da Ciência e Tecnologia, e a então Ministra
Dilma Rousseff, titular da Pasta das Minas e Energia
– em que discutíamos o marco regulatório da energia
elétrica. Uma discussão, Senador Paulo Davim, que
não durou menos do que cinco horas. Foi longuíssima.
Discutia-se o marco regulatório e discutia-se a tarifa
de energia nova e energia velha.
E o que é energia nova e energia velha? Energia
nova é a energia que vai se construir a partir do investimento de capital privado; e energia velha é a energia
das estatais: Furnas, Chesf, Itaipu, Três Marias, estas
todas que são estatais e que já vinham operando.
E havia uma defesa por parte da Ministra – então Ministra, hoje Presidente – em favorecer a tarifa da
energia velha para fortalecer as estatais em desfavor
da energia nova, que seria a tarifa que se concederia
para o capital privado, que viria trazer o dinheiro que
a União não tinha para gerar a energia que o Brasil
precisava. Foi uma discussão longuíssima. Ao final,
cheguei a me levantar e disse que, naqueles termos,
o meu partido não votaria e eu iria obstruir. Fez-se um
silêncio na sala, a Ministra, então, pediu-me que eu
voltasse ao diálogo, e chegamos a um entendimento
que; se não foi o melhor, foi o possível, mas não saiu
o pior.
O que é fato é que a energia nova foi atraída. O
capital privado para a energia nova foi atraído. Tanto
é que eu estou convencido, Senador Flexa Ribeiro, eu
estou convencidíssimo de que os apagões que temos
verificado não estão ocorrendo por falta de geração.
O problema dos apagões que estão ocorrendo – e
a sequência mostra uma inflexão positiva da curva:
48, 71, 77, 91 apagões de um ano para outro – são
decorrência de gestão do sistema, de deficiência na
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transmissão/distribuição. A quem compete isso? A
concorrências que são feitas.
Senador Pedro Simon, deixa eu lhe dar um dado
aqui para V. Exª saber como é que está ocorrendo a
gestão do sistema.
O meu Estado, que foi o último a voltar a ter
energia nesse apagão do Nordeste, que prejudicou
33 milhões de brasileiros – 33 milhões! –, depois do
apagão de 2001, com o plano feito por Fernando Henrique Cardoso de construção de termoelétricas para
equilibrar o sistema nas pontas, foi brindado com algumas termoelétricas, entre as quais a maior de todas,
a chamada Termoaçu. Ela é tão importante que, para
a sua inauguração, preparou-se uma festa que contou com a presença de Sua Excelência o Presidente
Lula, que, no discurso, disse que estava inaugurando
a autossuficiência da energia elétrica no Estado do
Rio Grande do Norte, porque só aquela usina seria
capaz de responder por todo o consumo de energia
elétrica do meu Estado. Aquela usina é operada com
o gás produzido pelo meu Estado, pelos poços que a
Petrobras perfura em terra no meu Estado e dos quais
extrai petróleo e gás. O gás opera a Termoaçu.
A Termoaçu existe e foi feita para, em momentos
de colapso, entrar automaticamente em funcionamento, prover energia elétrica ao sistema e proteger o meu
Estado. O meu Estado, repito, foi o último a entrar com
luz; foi o último, no sistema de colapso que aconteceu...
Diz-se que o problema ocorreu por um cartão. O vilão
agora é um cartão, na Subestação Luiz Gonzaga. O
vilão agora é um cartão.
O que tinha de ter acontecido se a gestão fosse
correta? Imediatamente, com o colapso da energia, a
partir da Subestação de Luiz Gonzaga, a termoelétrica
Termoaçu deveria ter entrado em operação. Não entrou
coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque a Termoaçu
produz hoje, única e exclusivamente – e não há nenhuma linkagem em operação –, vapor. Ela é enorme;
ela é capaz de produzir energia elétrica para abastecer
todo o Rio Grande do Norte, segundo as palavras do
Presidente da República, na inauguração. Ela produz
vapor para injetar nos poços de petróleo da Petrobras
do meu Estado.
O colapso aconteceu. E V. Exª foi governador,
como eu fui Governador. V. Exª sabe que, num hospital, quando cai a energia elétrica, a primeira coisa que
acontece é, automaticamente, o gerador ser ligado,
para salvar vidas. O que devia ter acontecido? A Termoaçu, se estivesse num sistema minimamente bem
gerido, apagada a energia do Rio Grande do Norte,
ela, nos moldes como foi planejada anos atrás, deveria
entrar em operação imediatamente para suprir o meu
Estado em energia elétrica, e salvar vidas que even-
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tualmente poderiam estar em risco, porque, naquele
momento, alguém poderia estar sendo operado em
algum hospital do Estado. Não. A Termoaçu continuou
a produzir vapor.
Que sistema é esse, Senador Paulo Davim?
Que gestão é essa, Senador Cyro? O que está ocorrendo?
Presidente Dilma, o que está ocorrendo é falta
de fiscalização. Vou repetir: é falta de fiscalização. Vou
dar um dado...
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senador Agripino...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Concederei o aparte V. Exª já, já.
Senador João Pedro, sabe V. Exª de quantos fiscais a ONS dispõe para fiscalizar 450 subestações e
90 mil quilômetros de linhas? Setenta e seis. Setenta e
seis fiscais! Desse jeito, se não se fiscaliza... A Chesf
é encarregada de construir linhas de transmissão, ganha a concorrência. Como está a construção dessas
linhas? Está em dia? Está correta? Está atrasada?
Qual é o comprometimento da ausência dessas linhas
de transmissão entregues à Chesf e que não estão
sendo executadas em tempo? É letal, é crucial ou é
superável? Quem poder dizer isso é a fiscalização.
Fiscalização com 76 fiscais?
Acho que a Presidente Dilma precisa ir ao foco
do problema. Não está havendo fiscalização, Senador
Pedro Simon, por uma razão que vou explicar logo após
ouvir o aparte do Senador João Pedro e o aparte do
Senador Delcídio Amaral, que fez um pronunciamento
competente, elogiável, ao qual me associo com a palavra que pronuncio no sentido de colaborar, apontar
o problema e sugerir soluções para que não voltemos
a ter apagões.
Ouço com muito prazer o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Senador Agripino,
neste pequeno aparte, quero levantar duas questões.
Primeiro, a questão política. V. Exª é uma liderança da
oposição e faz uma crítica ao governo, chama a atenção da Presidenta Dilma não só sobre o apagão, mas
sobre o sistema elétrico brasileiro. Gostaria de contraditar o pronunciamento de V. Exª, que tem toda a minha
atenção, em relação à falta gestão, como V. Exª acaba
de referir. Primeiro, quero destacar que o Brasil é uma
referência. Pelo tamanho do nosso País, que é continental, temos um sistema que tem o reconhecimento
internacional. Segundo, refletir acerca da análise de
V. Exª. É correto dizer que houve apagão, justamente
por conta do horário em que se deu o problema técnico? Penso que deveríamos ter a avaliação política da
oposição, mas temos de ter cuidado ao dizer que falta
gestão por conta de um sistema que é eficiente. Pro-
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blemas técnicos ocorrem aqui ou em qualquer canto.
Agora, a eficiência inclusive se mostra por conta do
tempo para a solução da falta de energia localizada em
uma região. O Amazonas está reivindicando pertencer
ao sistema nacional. Temos uma rede, um sistema nacional de energia. Então, penso que, acompanhando
essa questão, mas atento ao pronunciamento de V.
Exª, quero contraditar e discordar dessa avaliação de
que falta gestão. V. Exª chama a atenção da Presidenta Dilma para a fiscalização. Acho que o Brasil é uma
referência por conta da energia limpa; é uma referência por conta dessa rede nacional. Então, eu gostaria
apenas de fazer esse aparte no sentido de discordar
quanto à gestão e destacar a referência do nosso País
por conta desse sistema e por conta dos últimos investimentos. Diz-se que o Governo tem um processo em
curso para atender às demandas do nosso País. No
meu Estado mesmo, o Governo está construindo uma
rede que vai interligar o Amazonas ao Pará, a Tucuruí
e, consequentemente, à rede nacional. Nós que temos
um parque industrial significativo precisamos de energia para alavancar, para ampliar. Quero fazer só esse
reparo. Evidentemente, V. Exª está na tribuna para fazer a análise, e eu respeito a análise de V. Exª. Mas eu
penso que dizer que falta gestão para um sistema que
é reconhecido internacionalmente – e por nós e por V.
Exª –, um sistema que mostra eficiência...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
João Pedro, obrigado por seu aparte. Quero dizer a V.
Exª que apagão acontece não é apenas por falta de
geração; apagão acontece por deficiência na transmissão e na distribuição. Na distribuição e na transmissão é onde se concentra a maior necessidade de
qualidade de gestão.
A produção de energia elétrica é decorrente de
contratação: você oferece tarifa, alguém ganha e constrói. Agora, num sistema complexo como o brasileiro,
que tem energia hidrelétrica, fundamentalmente, mas
também tem muita termoelétrica... Ultimamente, construiu-se, na minha opinião de forma equivocada, muita
energia termoelétrica, que é fácil de ser construída, mas
é poluente e é cara, e não se construiu tanta hidroeletricidade como aqui se poderia produzir. Há, portanto,
energia eólica, energia fotovoltaica, energia hidrelétrica,
energia térmica, e que se interligam num sistema de
transmissão e num sistema de distribuição.
O Sr. João Pedro (PT – AM) – Há a nuclear.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – É onde
– agora V. Exª vai me ouvir um minutinho – se exige
a eficiência.
Se o sistema fosse 100% eficiente... Não quero
dizer que o sistema seja deplorável. A minha contribuição é no sentido de que aquilo que está errado seja
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corrigido. Se ele fosse correto, não teria ocorrido o que
ocorreu com a Termoaçu. A Termoaçu não é uma termoelétrica qualquer; é uma termoelétrica importante,
para lá foi o Presidente da República inaugurá-la. Ela
é substantiva no sistema elétrico brasileiro. Na hora do
colapso do Nordeste, o Rio Grande do Norte, que tem
uma pérola à sua disposição, não viu a pérola brilhar,
porque a pérola estava produzindo vapor em vez de
estar interligada, como recomendaria uma boa gestão,
ao sistema, para que acontecesse como acontece num
hospital, onde, ao faltar energia, imediatamente o grupo
gerador socorre o hospital. Faltou gestão para socorrer
o hospital chamado Rio Grande do Norte. É por isso
que digo que a gestão está deficiente.
Senador João Pedro, vou lhe dar dados. Eu disse
que, com 76 fiscais, é humanamente impossível fiscalizar 450 subestações e fiscalizar 90 mil quilômetros de
linhas. Eu não sei como anda a construção das linhas
de transmissão contratadas pela Chesf no meu Nordeste, porque a fiscalização não está correta. Sabe por
quê, Senador Pedro Simon? Eu descobri o porquê. É
minha obrigação ir buscar as razões para apresentar
àqueles que têm a responsabilidade de governar.
Existe uma coisa chamada taxa de fiscalização
dos serviços de energia elétrica. V. Exª, na conta de
energia elétrica de sua casa no Rio Grande do Sul,
paga; na conta de energia elétrica da minha casa, em
Natal, eu pago; na minha casa em Brasília, eu pago;
todos os brasileiros pagam, na sua conta de energia,
um percentual pequeno, destinado a uma taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, que vai para a
Aneel, a agência reguladora de energia elétrica. Sabe
quanto é que em 2007?... Eu não vou penalizá-los ou
entediá-los com números. Vou dar apenas 2007, 2008,
2009 e 2010. Quanto se arrecadou dessa taxa de fiscalização paga pelo contribuinte em 2007? Trezentos
e trinta milhões de reais. Em 2008, R$360 milhões; em
2009, R$377 milhões; em 2010, R$389 milhões.
Quanto é que se gastou? Essa taxa, Senador
Paulo Davim, é para a Aneel contratar fiscalização. Se
for serviço privado, o privado tem de ser fiscalizado,
para oferecer o melhor serviço possível, para que não
haja o apagão, para que a Termoaçu funcione.
Quanto dessa taxa se utilizou para fiscalização?
Ela é destinada à fiscalização. Ela foi recolhida? Claro
que foi. E gastou-se quanto? Senador Cyro, gastou-se,
em média, 40%; 60% foram contingenciados. Um dinheiro que é recolhido do contribuinte para que ele tenha
o benefício da fiscalização do serviço de distribuição
de energia elétrica correto. O dinheiro da fiscalização
é recolhido e não é aplicado. Quem paga o pato? O
contribuinte. Quanto é? Vou dar os números, Senador
Delcídio. Em 2007, arrecadaram-se R$330 milhões
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e empenharam-se, ou gastaram-se, R$125 milhões.
De R$330 milhões, gastaram-se R$125 milhões. O
restante foi congelado para seguramente ser usado
no pagamento do serviço da dívida ou para melhorar
o superávit primário. Porque, se esse dinheiro foi empenhado e foi cristalizado, esse dinheiro não foi gasto
naquilo para o qual ele se propõe e para o qual ele é
recolhido: para evitar os apagões.
O que eu quero? Eu quero sugerir à Presidente
que olhe esses números. Em 2007, foram arrecadados R$330 milhões e gastos R$125 milhões; ou seja,
uma fiscalização deficiente. Dinheiro existe, o que não
existe é determinação em fiscalizar a qualidade de um
serviço que precisa ser bom. Em 2008, R$360 milhões
recolhidos contra R$143 milhões gastos; em 2009,
R$377 milhões recolhidos, R$162 gastos; em 2010,
R$389 milhões, gastos R$167. Contingenciados, portanto, mais ou menos 60%. Recolhe-se do contribuinte
a taxa, a taxa precisaria ser aplicada na fiscalização do
sistema para servir aos brasileiros, e, ao invés disso,
seguramente, o dinheiro é desviado para pagamento
do serviço da dívida interna do Brasil.
A contribuição que estou dando, apontando o
que suponho que deva ser feito, é uma contribuição
para que o Governo acerte mais, porque é aqui onde
moram meus parentes, meus filhos, minha família. Eu
quero que a eficiência do serviço público brasileiro, se
puder ser completa, que seja completa.
Ouço com muito prazer o Senador Delcídio do
Amaral.
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Meu caro
Senador Agripino, não poderia deixar de aparteá-lo, até
porque V. Exª sempre, de uma forma muito... É engenheiro, somos engenheiros, então temos normalmente
uma abordagem muito direta das coisas. Não poderia
deixar de destacar o pronunciamento de V. Exª e fazer
algumas observações que entendo como pertinentes.
Minha origem é do setor elétrico. Comecei minha vida
profissional como engenheiro de sistemas de potência
na Chesf, mais especificamente em Paulo Afonso IV,
a usina do complexo do São Francisco. Depois passei
por Angelim, que é uma subestação no interior de Pernambuco, perto de Garanhuns; depois fui para Recife
II, que é uma subestação em Jaboatão, 500kV, 230kV;
depois fui a Camaçari e Olindina, que são subestações
que recebem a geração do São Francisco e levam até
Salvador, e ao polo petroquímico de Camaçari. Da minha época para cá, meu caro Senador Agripino, o sistema Chesf cresceu muito. Naquela época, colocamos
em operação Paulo Afonso IV, do conjunto de usinas
que V. Exª conhece muito bem, depois inauguramos
Itaparica, que é a Usina Luiz Gonzaga, cuja subestação foi a origem do problema. Foram feitas muitas
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subestações de 500kV, em extra-alta tensão, não só
para atender ao Nordeste, a esse circuito Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas também pegando principalmente o Ceará, o
Piauí, a interligação com a Amazônia, a interligação
com Tucuruí, no Pará, as linhas de interligação também
que foram feitas da região Sudeste para o Nordeste e
da região Centro-Oeste com linhas que efetivamente
vão suprir a região Nordeste. Então, hoje, temos um
sistema amplo, em 500kV, um sistema também muito mais malhado ainda, com muitas linhas em 230kV,
e um parque gerador hídrico, como disse o Senador
João Pedro, muito vocacionado para aquilo que constitui a matriz energética brasileira, que é a geração a
partir da hidroeletricidade especialmente. E hoje esse
é um sistema hoje bastante confiável. Mas, Senador
Agripino, como qualquer projeto na vida, seja de um
edifício, de um prédio, de uma casa, de uma linha de
transmissão, de uma usina, de uma subestação – V. Exª
é engenheiro, sabe –, existe aquele projeto que, sob
o ponto de vista técnico e econômico, é viável. Então,
dentro da boa engenharia, dentro de conceitos meritórios – principalmente no campo da energia elétrica
–, essas usinas, essas subestações e essas linhas
de transmissão são construídas. Nós tivemos, Senador Agripino, há meses, uma ocorrência, se V. Exª me
permitir, até para eu estender um pouco mais, porque
acho que é muito importante este nosso debate.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Acho
que sim.
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Nós tivemos uma ocorrência em Itaipu muito criticada, quando
aconteceu aquela descarga atmosférica perto de uma
das subestações coletoras da energia ou da geração
de Itaipu. Foi um fato inusitado, eu mesmo não acreditei quando ouvi, mas depois eu vi os oscilogramas,
que mostram como é que as correntes e as tensões
variam no momento do acidente. Nós tivemos um curto-circuito na boca, na cara de uma subestação, por
causa de isoladores. Depois do acidente, os técnicos
olharam e mudaram o projeto, colocaram um chapéu
chinês para encompridar o arco e evitar ou diminuir a
probabilidade de que mesmo esse fato raro viesse a
provocar qualquer tipo de desligamento no sistema de
Itaipu. E agora, meu caro Senador Agripino, aconteceu
também um caso fortuito. Uma proteção de distância
opera intempestivamente na Subestação Luiz Gonzaga, que é a Subestação da Usina de Itaparica, agora
com o nome de Luiz Gonzaga. Saiu uma das linhas
para Sobradinho, porque essa subestação se interliga
com Sobradinho e com Paulo Afonso, sendo a principal
subestação da usina de Itaparica, atual Luiz Gonzaga, e também com Pernambuco, através de Angelim,
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levando energia para Recife, e também para a Bahia,
por Olindina, que depois vai levar energia a Camaçari, portanto, a Salvador. Quando ocorreu essa atuação
intempestiva, saiu só uma linha, inclusive sinalizando
para o operador da Chesf que existia um defeito no
disjuntor. Quando há uma ocorrência como essa, normalmente limpa-se a área que pode estar com defeito
para impedir problemas maiores para o sistema. Mas,
na verdade, foi um desligamento intempestivo, uma
proteção, proteção estática, uma proteção GE, testada
no mundo inteiro. E o Brasil tem várias linhas com essa
proteção, implantadas lá atrás, não agora, mas que
operam com extrema confiabilidade. Houve a operação
dessa proteção de distância estática intempestivamente, abriu-se uma das linhas, a operação da Chesf foi
verificar se havia algum problema, não detectou nenhuma sinalização – portanto, entendeu que era uma
operação espúria – e foi-se religar a subestação. Ao se
religar a subestação... Eu acho que aí, de acordo com
o que V. Exª está dizendo, temos que aprender com os
problemas que acontecem, para melhorar o sistema.
Porque quando se faz a simulação da operação de um
sistema tão complexo como o sistema brasileiro, que
tem, como V. Exª disse, hidrelétricas, termoelétricas a
gás natural, termoelétricas a carvão, termoelétricas a
óleo diesel, aerogeradores, energia eólica em paralelo,
os estudiosos simulam uma série de situações. Mas
nós não podemos simular todas as situações. E aí, o
que aconteceu? Quando se religou, foi detectado que
os procedimentos, sob o ponto de vista de recolocação
da linha em serviço precisam ser alterados, porque o
defeito se repetiu, e além de isolar o trecho que estava
“sob defeito”, porque não havia defeito nenhum, acabou
a proteção, por uma atuação intempestiva novamente,
limpando o restante da subestação.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– V. Exª me permite?
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Resultado,
meu caro Senador Agripino, o que aconteceu?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– V. Exª permite, por favor?
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB –
RS) – Como uma lembrança do nosso amigo Mão
Santa, eu peço licença para prorrogar por mais uma
hora a sessão.
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Está bom.
Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – E o que
aconteceu, Senador Agripino? Na verdade, houve
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uma oscilação de potência grande no sistema, o sistema Chesf é interligado ao sistema Sudeste, como
eu falei, e ao sistema Norte. Lá existem relés de proteção que, na oscilação de potência, podem desligar
a interligação. E isso efetivamente aconteceu. Como
a geração – parte da geração – já tinha saído em função da ocorrência, um outro sistema também, que é
para a segurança do sistema e segurança da região
Nordeste, operou, que é o alívio de carga. No entanto,
o nível de desligamento das usinas, pelo que representa a subestação de Luiz Gonzaga, foi tão intenso
e importante, que, ao se aliviarem as cargas, houve
uma sobretensão que derrubou o que faltava ainda de
usinas, entre elas, a Usina de Sobradinho. E o sistema estava isolado, porque as interligações caíram, e a
geração na região Nordeste foi embora também como
desdobramento desse segundo religamento da linha,
depois da primeira atuação inadequada da proteção.
Então, essa é a questão principal. E aí quero reiterar
ou ratificar as preocupações de V. Exª. Nós temos de
aprender com o que aconteceu. E esse aprendizado
passa não só por uma revisão dos procedimentos operacionais de recomposição da linha, principalmente
na subestação de Luiz Gonzaga, e pela reavaliação
das proteções nas interligações e do alívio de carga,
quando em situações de subfrequência por falta de
geração, como também pela tomada das medidas necessárias sob o ponto de vista de despacho de carga:
nas interligações e dentro do sistema Chesf. Isso não
é nenhuma novidade. Ele aconteceu já, quando houve aquele desligamento, aquele blecaute de Itaipu:
o próprio Operador Nacional do Sistema reviu a sua
forma de despachar aquela região em determinados
períodos do ano e em determinados períodos do dia.
Então, nós vamos aprender com o que aconteceu. Mas
o importante, meu caro Senador Agripino: temos geração adequada, o sistema de transmissão foi bastante
reforçado. Esse conceito também de apagão assusta
as pessoas. O apagão ou blecaute é um desligamento
temporário. O racionamento, que é apelidado de apagão
também, é o corte de energia durante um período de
tempo longo, e os estragos são enormes. Um blecaute
é grave, mas um racionamento é pior ainda. E, na verdade, houve esse blecaute, que deveria ser o apagão
da vida, como foi citado aqui por V. Exª e pelo Senador
João Pedro, mas acho que o importante é aprender a
lição, olhar essas questões todas, para evitar que novos desligamentos ocorram. Mas não há problema de
suprimento de energia. E o sistema de transmissão
atende. Agora, V. Exª diz: é preciso fiscalização. Faço
coro com V. Exª. E não é só na Aneel, não; as outras
agências reguladoras têm recursos para a fiscalização,
mas muitos desses recursos são contingenciados. En-
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tão precisamos rever essa posição, que não é deste
Governo, mas de Governos anteriores também, para
que as agências reguladoras cumpram seu papel fiscalizatório adequadamente, para olhar os cronogramas,
as rotinas de manutenção. Curioso, esse relé passou
por manutenção e foi testado em outubro de 2010, e
aconteceu essa ocorrência. Então acho que V. Exª vem
ao encontro desse esforço proativo, construtivo, de melhorar, de entender o que aconteceu, de atuar transparentemente, mostrando as dificuldades naturais que o
sistema enfrenta. Não é só o Brasil que enfrenta isso: a
Europa já teve desligamentos de grandes proporções;
os Estados Unidos, também, recentemente; o Canadá. Vários países passaram por isso. Mas tem-se de
aprender com os erros e despacho, com os eventuais
erros de operação, para melhorar. Mas, pelo menos,
uma coisa é importante: temos tranquilidade, porque
temos um sistema que vem sendo planejado há muitos
anos e que vem sendo implantado com competência;
com eventuais dificuldades – que são naturais –, mas
que está atendendo ao crescimento e ao suprimento do
consumo de energia, à transmissão e à distribuição de
energia no Brasil. Agora, concordo com V. Exª, com essa
postura correta, proativa, de construção, no sentido de
garantir fiscalização, monitoramento, acompanhamento e um bom serviço, porque todos nós pagamos por
isso, e energia é fundamental. Segurança energética é
absolutamente necessária para o desenvolvimento de
um país, e não queremos mais ver repetir tudo aquilo
que aconteceu. Eu, pessoalmente, Senador Agripino,
já passei por três racionamentos de energia. Passei
pelo racionamento de 1988; depois, acho, em 1997 ou
1998. Ah, não, em 1994 ou 1995. Depois peguei o de
2001. Nós temos de evitar isso. Acho que está sendo
feito um esforço grande. E esse debate é importante
para fortalecermos esses conceitos e para construirmos, efetivamente, um sistema de potência à altura
daquele que o Brasil precisa. Mas quero parabenizar
V. Exª pelos comentários, que são pertinentes e construtivos, para que tenhamos um sistema de potência
cada melhor, mais eficiente e mais bem gerido.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Delcídio, V. Exª que é um expert no assunto, é engenheiro elétrico...
O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – V. Exª me permite um aparte, Senador Agripino?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com o
maior prazer. Vou fazer uns comentários sobre o longo
aparte do Senador Delcídio.
Acho, Sr. Presidente, que esse é um debate importante, interessante; vale a pena despendermos o
tempo necessário.
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Senador Delcídio, V. Exª é um competentíssimo
engenheiro eletricista, e eu fui um razoável engenheiro
civil, mas também engenheiro, construtor de estradas.
Há uma constatação com a qual estamos ambos de
acordo. O número de apagões ou interrupções vem
crescendo perigosamente nos dois últimos anos, ou
seja, um alerta está dado, e as pessoas que têm responsabilidade sobre o dia a dia do Brasil – e nós temos
uma pequena parcela dessa responsabilidade como
legisladores, como fiscalizadores; é nossa obrigação
constatar aquilo que está ocorrendo e, com base na
constatação, fazer as recomendações devidas, que é
aquilo em que V. Exª concorda comigo.
Fui construtor de estradas, de aeroportos, de
pontes. V. Exª, que deve ter construído um mundo de
linhas de transmissão, que deve ter participado da
construção de hidrelétricas, sabe que a obra bem-feita
ou o serviço bem executado é a obra bem fiscalizada
ou o serviço bem fiscalizado.
Quando eu fazia estrada, quando os meus fiscais
eram rigorosos, a estrada que decorria do meu trabalho
era impecável, porque o material de sub-base estava
dentro da especificação rigorosamente, porque a fiscalização era rigorosa e presente e não deixava que
os meus funcionários agissem de forma incorreta. O
material de base, igualmente. O asfalto era bem-feito,
a obra era bem completada, bem acabada e duradoura, porque havia uma fiscalização eficiente. Quando a
fiscalização é frouxa, a consequência é o serviço prestado frouxo ou a qualidade da obra deficiente.
Fiscalização, portanto, para prestação de serviço ou para realização de obra é pedra fundamental, é
calcanhar de aquiles. E acho que, pela constatação da
taxa que é recolhida e do dinheiro que é contingenciado, está na cara que a fiscalização não está feita nos
padrões em que precisa ser feita. Duvido que o evento
de Itaipu tivesse ocorrido, se houvesse uma fiscalização
sobre os isoladores à altura das exigências.
O que V. Exª e eu queremos é que seja feito aquilo que a norma manda. Se estamos com uma base
de geração correta e não temos esse problema, que
é talvez o maior dos problemas, e temos problemas
na distribuição e na transmissão, e sabemos que os
problemas decorrem de um sistema complexo que o
Brasil leva a efeito com galhardia, mas com deficiências,
haja vista que 44, 77 e 91 é uma escalada ascendente
de apagões, é um alerta para o qual devemos todos
nós voltar-nos. Então, a fiscalização... V. Exª, que tem
acesso aos altos escalões do Governo, leve esta preocupação: a fiscalização não está sendo efetuada nos
padrões que o serviço exige. O dinheiro para fazer a
fiscalização existe e está sendo contingenciado. Se se
fiscalizam serviço e obra, tira-se o melhor proveito do
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serviço e da obra, e essa é a contribuição que quero dar,
pela constatação que de engenheiro para engenheiro
faço. Se o serviço está deficiente e se está identificada
uma causa, que se persiga a solução do problema pela
eliminação da causa ou do problema que está determinando a dificuldade. Parece que V. Exª quer fazer
alguma observação. Ouço com muito prazer.
O Sr. Delcídio do Amaral (PT – MS) – Só uma
pequena observação, Senador Agripino. Nós levantamos, nesse histórico que V. Exª acaba de citar, o
número de ocorrências. Na verdade, esse número de
ocorrências foi bastante distorcido, porque tivemos um
momento de estiagem especialmente na Região Centro
Oeste, entrando pela Amazônia. Consequentemente,
pela estiagem, muitas queimadas. Daí a importância
também de se estabelecer uma política forte de combate às queimadas, principalmente com manutenções
adequadas nas faixas de servidão de linhas. Mas,
muitos desses números ocorreram não devido à situação em si do sistema ou à sua qualidade – o setor
elétrico é uma referência, sempre foi uma referência
sob o ponto de vista de infraestrutura no Brasil – mas
a alguns acontecimentos imponderáveis. Nesse caso,
as queimadas tiveram uma influência fundamental no
número de interrupções, no número de desligamentos
ou mesmo apagões que ocorreram. Mas isso, infelizmente, é um problema que afeta o dia a dia das linhas
de transmissão, principalmente em algumas regiões do
País, onde enfrentamos estiagens fortes, e muita gente,
para trabalhar a terra, queima o campo. E aí a estiagem,
com essa prática, acaba levando a curtos circuitos em
linhas de transmissões e, consequentemente, desligamentos. Muito obrigado, Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado a V. Exª.
Senador Delcídio Amaral, os dados que ofereci
para apreciação desta Casa são do Operador Nacional do Sistema Elétrico. São os dados mais confiáveis,
são irrefutáveis.
O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – Senador Agripino...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Há uma
coisa, Senador Delcídio, com a qual tenho certeza de
que o seu equilíbrio e o seu bom senso vão levá-lo a
concordar comigo.
As agências reguladoras, Senador João Pedro,
que preside esta sessão, são instituições a serem
respeitadas: a Aneel, a Anatel, todas elas. Na minha
opinião, elas não estão tendo o prestigio que deveriam ter. Elas precisam, num sistema onde o capital
privado se volta para investimentos no setor elétrico e
de telefonia, o órgão de fiscalização, instituído por lei,
a agência reguladora tem que ser fortalecida, e, para
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você fortalecer, você tem que, no mínimo, garantir que
os recursos arrecadados, para que ela possa funcionar
como agência, têm que ser colocados à disposição dessa agência. No caso da Aneel, a taxa de fiscalização,
que recolheu R$390 milhões, mas só pôde dispor de
R$160 milhões, castrou a Agência na sua função fim: a
de fiscalizar, a de avalizar a qualidade do serviço, que
é interesse e direito de todos os brasileiros.
Ouço, com muito prazer, o Senador Flexa Ribeiro,
e, em seguida, o meu conterrâneo, o Senador Paulo
Davim, com agradecimentos pela manifestação longa,
mas profícua, do Senador Delcídio Amaral, como também agradeço o aparte do Senador João Pedro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Agripino, nós ouvimos atentamente o pronunciamento de
V. Exª e a aula que o nobre Senador Delcídio Amaral
nos deu sobre o sistema elétrico brasileiro. O Senador
Delcídio, que aniversaria hoje, veio ao plenário, ao ouvir o pronunciamento de V. Exª, para fazer uma defesa
técnica, como competente engenheiro eletricista, barrageiro que é, falou por mais de meia hora, tecnicamente.
Mas, V. Exª foi ao fígado. Ele tergiversou sobre a questão técnica para não assumir realmente aquilo que já
dissemos aqui várias vezes: a falta de fiscalização e a
falta de manutenção no sistema é que provocam esses
apagões repetidos, os quais – V. Exª demonstrou pelos
números – têm crescido a cada ano. Isso ocorre por
quê? Porque, lamentavelmente, nos Governos do Presidente Lula, principalmente no primeiro mandato, e no
segundo com menor intensidade, mas também, houve
um esvaziamento das agências reguladoras, como V.
Exª colocou. O Senador Delcídio é um defensor – eu
conheço a posição do Senador Delcídio – que sabe
que não se pode ter o setor privado agindo se não estiver o Estado regulando e fiscalizando, porque tem que
defender o consumidor, que são todos os brasileiros.
V. Exª apresenta os números da Aneel de trezentos e
tantos milhões de receita e de cento e pouco milhões
de aplicação; se formos para a Anatel, aí, a coisa se
mostra mais absurda, Senador Delcídio, aí o valor arrecadado ultrapassa a casa de bilhão de reais e o valor
aplicado não chega a trezentos e cinqüenta milhões. E
quem paga essa conta? Quem paga essa conta são os
consumidores, somos nós, a sociedade brasileira que
paga, na tarifa de energia, a taxa de fiscalização e, na
tarifa de comunicação, na telefonia, também a taxa da
Anatel. O que precisa, Senador Delcídio, realmente,
é do fortalecimento das agências reguladoras, como
bem colocou o Senador Agripino – e V. Exª defende
isso, tenho certeza absoluta. Elas são um instrumento
de defesa do consumidor. No início do Governo Lula,
parecia que as agências reguladoras eram tidas, pelo
PT, como concorrentes dos ministérios. Então, a política
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foi esvaziar as agências, e nós pagamos caro por isso –
nós que eu digo, a sociedade brasileira. Então, espero
que a Presidente Dilma – e eu já disse isso várias vezes, quanto a nos ter surpreendido, positivamente, no
seu início de Governo – possa, como técnica do setor,
que comanda com mãos fortes o setor, tanto que não
permite, pelo menos é o que se vê, indicações políticas
para cargos técnicos – e ela está correta nisso – espero
que ela também venha a fortalecer as agências, todas
elas. E ela pretende até criar uma agência para a Aviação Civil, quanto à privatização, ao capital privado nos
terminais aéreos. Espero que ela venha a fortalecer as
agências reguladoras e, com isso, possa evitar – com
os recursos para serem fiscalizados e a manutenção
– os apagões tão bem explicados tecnicamente pelo
Senador Delcídio.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Flexa, os dados que apresentei têm uma autoria. Eles
são da Aneel. Não são dados que eu tenha visto em
nenhum outro lugar que não em anuários estatísticos
e informações oficiais da Aneel. Agradeço a V. Exª pelo
apoio à tese, que é a minha e a do Senador Delcídio.
Em última análise, o que nós queremos é que o que
está errado seja consertado.
Ouço, com prazer, meu conterrâneo, Senador
Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (PV – RN) – Senador Agripino, o seu pronunciamento, neste momento no Senado,
permitiu que se estabelecesse o contraditório. E não
poderia ser diferente. O Senado não poderia ficar em
silêncio ou relegar o episódio do apagão, que comprometeu oito Estados do Nordeste. É um fato e não é um
fato para ser minimizado, de forma alguma. É um fato,
e um fato relevante. Permitiu também que tivéssemos
uma verdadeira aula, que nos foi dada pelo Senador
Delcídio. Mas, o mais importante... Eu não quero aqui
entrar no debate técnico, são dois engenheiros que dominam bem a argumentação técnica, os conhecimentos
técnicos da área, por isso mesmo eu não quero entrar
no debate técnico, mas quero ressaltar a importância
do seu pronunciamento. V. Exª desempenha bem, com
capacidade e competência o papel de fiscalização
do Governo. É assim que tem que ser. E aponta com
precisão as fragilidades do sistema elétrico, como foi
explicado pelo Senador Delcídio. Então eu quero ressaltar mais uma vez a importância de se trazer para
esta Casa debates importantes, relevantes, que não
deixemos passar em brancas nuvens fatos que foram
importantes, graves. Acho que o Governo tem de ouvir, e muitas vezes a Oposição contribui muito mais
do que a Situação. Fui Oposição no meu Estado, na
Assembleia Legislativa, e tenho absoluta certeza de
que as minhas contribuições como Oposição foram
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relevantes. Então, a sua opinião e a sua contribuição...
Tenho absoluta certeza de que o Governo e o Senador
Delcídio também concordam com esse seu posicionamento. Quero aqui ressaltar a importância do seu
pronunciamento.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado,
Senador Paulo Davim.
Senador João Pedro, pena que, pelo adiantado da
hora, são 20h10min, o plenário não esteja como esteve
há quatro horas. Veja, Senador Ciro, V. Exª assumiu o
Senado, como eu assumi o novo mandato. O Paulo Davim, o Delcídio, todos nós, o Flexa Ribeiro, o João Pedro,
assumimos um novo mandato. Alguns por quatro anos,
para completar o mandato de antecessores, e outros por
oito anos. Os veteranos, aqueles que já vêm de algum
tempo, estão habituados a debates acalorados em torno
de temas importantes, e, nesses primeiros dias, acompanhamos o depoimento ou o pronunciamento isolado
de um Senador que assumiu, que fez a sua profissão
de fé, que anunciou as suas ideias, mas, infelizmente,
um debate como este que fizemos agora talvez tenha
sido o primeiro desta Legislatura.
A marca da minha atuação será esta, Senador
Delcídio. Vou continuar fazendo a crítica, a denúncia,
mas, sempre que eu puder, que a minha modesta inteligência alcançar, oferecerei as sugestões, para que
este País avance, melhore.
Se eu tiver que criticar o farei duramente, no limite da necessidade. Na medida em que eu alcance
sugestões, eu ajudarei. Agora, acho que, acima de
tudo, o que nós temos que fazer é estimular o debate,
o debate produtivo em cima de divergências, muitas
vezes em cima de divergências, porque desse debate
vai resultar aquilo que é o que eu quero: o lucro para
a sociedade do Brasil.
Eu gostaria que não tivesse ocorrido o blecaute
que ocorreu. Eu gostaria que, em havendo, a Termoaçu
tivesse entrado em funcionamento. A minha obrigação
é defender o Brasil e defender o meu Estado. Mas, se
os erros aconteceram e se eu consigo enxergar – não
sei se estou certo ou não estou certo–, mas se consigo
enxergar o problema e tenho a condição de oferecer
uma sugestão, é o que estou fazendo e o que farei ao
longo de todo este mandato.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Ouvimos a palavra do Senador José Agripino.
O próximo orador é o Senador Flexa Ribeiro, mas
gostaria de ler alguns expedientes.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 5/11-GLDEM
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa. que, de acordo com os membros da bancada do Democratas nesta Casa, estarei
à frente dos trabalhos da Liderança do Partido até o
dia 15 de março de 2011.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas – Senador Demóstenes Torres – Senador Jaime Campos.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 4/2011 – GLDBAG
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento
Interno do Senado Federal, o Partido Democrático Trabalhista – PDT, o Partido Socialista Brasileiro – PSB, o
Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Comunista do
Brasil – PCdoB, o Partido da República – PR e o Partido
Republicano Brasileiro – PRB, que compõem o Bloco
de Apoio ao Governo, indicam como Líder, o Senador
Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores.
Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT – Antonio
Carlos Valadares, Líder do PSB – Humberto Costa,
Líder do PT – Inácio Arruda, Líder do PCdoB – Magno
Malta, Líder do PR – Marcelo Crivella, Líder do PRB.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 27/2011
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, temos a honra de informar à Vossa Excelência a formação do bloco composto
pelos partidos PMDB, PP, PMN e PSC.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Líder do PMDB – Francisco Dornelles, Líder do PP
– Sérgio Petecão, Líder do PMN – Eduardo Amorim,
Líder do PSC.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A
matéria vai à publicação.
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Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Passo a palavra ao representante do Estado do
Pará, ao Senador Flexa Ribeiro.
V. Exª tem dez minutos. É isso? (Pausa.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vinte.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – V.
Exª tem 20 e,se precisar, tem mais alguns minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu
Presidente, Senador João Pedro, primeiro, quero parabenizá-lo pelo seu retorno à representação, no Senado, do Estado do Amazonas. V. Exª, na Legislatura
passada, desempenhou com competência e determinação a defesa dos interesses da nossa região e do
Brasil. Então, para nós é uma alegria e um prazer tê-lo
de volta, Senador.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Obrigado, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – E o nosso Senador Alfredo Nascimento volta ao Ministério
dos Transportes.
Mas, Senador João Pedro, eu faço hoje o meu
primeiro pronunciamento nesta Legislatura.
Eu participei, na semana passada, da abertura
dos trabalhos, mas não tinha tido oportunidade de vir
à tribuna, e quero, como primeiras palavras, agradecer
ao povo do meu Estado, que nos deu mais de 1,817
milhão de votos de confiança, para que nós retornássemos para mais um mandato representando o povo,
o Estado do Pará, no Senado Federal.
Quero dizer que não decepcionarei todos os paraenses que depositaram a sua confiança, através de
seu voto, no Senador Flexa Ribeiro. Manterei a mesma
disposição de trabalho que tive na Legislatura passada, que me permitiu, Senador João Pedro, ter a alegria de, ao final da Legislatura, tomar conhecimento,
pelo site Congresso em Foco, de que fui o Senador de
maior presença, ao longo da Legislatura, do Senado
Federal. Isso aumenta a responsabilidade, para que
possamos continuar um trabalho que desenvolvemos
na Legislatura passada neste novo mandato que agora se inicia.
Eu já, neste pouco tempo – quero dizer aos meus
amigos do Pará – que, mesmo durante o recesso, não
deixei de atender os companheiros do interior em nosso
gabinete em Belém. Em Brasília, já tive oportunidade,
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nesse pouco tempo, de participar de várias audiências
para tratar de interesses do nosso Estado, hoje com
um Governo que respeita o povo, que respeita a população do Pará, que encontrou nosso Estado numa
situação da qual já vínhamos falando por quatro anos.
O desgoverno tinha se implantado no nosso Estado,
mas, agora, o Governador Simão Jatene procura readequar o Estado, para que ele retome, como retomará, um nível de crescimento e de desenvolvimento
econômico e social.
Já tivemos audiências com a Senadora Ideli Salvatti, hoje Ministra da Pesca e Aquicultura; com o Senador Edison Lobão, Ministro de Minas e Energia; com
a Drª Izabella Teixeira, do Meio Ambiente; com nosso
Senador Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social;
com nosso Senador Aloizio Mercadante, da Ciência e
Tecnologia; e, hoje, com o Ministro Padilha, da Saúde, tratando de assuntos de interesse não só do Pará,
como também da Amazônia e do Brasil.
Aqui, quero registrar a presença honrosa do nosso
Prefeito de Oeiras do Pará, o Edivaldo Leão, do PMDB,
que está na tribuna de honra, que assiste ao nosso
pronunciamento e que se faz acompanhar do amigo
César Barroso, que é assessor do Prefeito Ribamar,
do Município de Marapanim.
Quando me inscrevi para fazer o pronunciamento de hoje, Senador João Pedro, eu não tinha ideia
do horário que me caberia na tribuna. Há pouco, pelo
Twitter, informei que, em breve, eu faria o pronunciamento. Quero dizer que esse instrumento de comunicação por meio da Internet nos aproxima e faz com
que possamos melhorar, Senador Agripino, o trabalho
parlamentar que fazemos em defesa do nosso mandato,
do nosso povo. Em menos de nove minutos, mais de
trinta pessoas do Estado do Pará, dos mais distantes
Municípios, de diferentes Municípios, responderam pelo
Twitter que estavam aguardando o pronunciamento
nosso. Não vou citar todos, porque seria um tempo a
mais no meu pronunciamento, mas quero citar aqui o
amigo Francisco Carvalho, de Ourilândia; a Lúcia Helena, de Belém; o Samir Miranda, de Marabá; o Eduardo Filho, de Belém; o Miguel Oliveira, de Santarém; a
Mayara Pinheiro, de Curuçá; o Paulo, de Paragominas;
a Renata Sousa, de Primavera; a Tatiana, que é esposa do meu amigo, o Prefeito Edson; o Paulo Brandão,
de Parauapebas; o Saulo, também de Parauapebas;
a Carmem, de Curionópolis; o Felipe, de Santarém;
o Ciro, de Paragominas; o Marcos, de Abaetetuba; o
Roberto, de Santarém; o Roberto Kato, de Belém; o
Fábio, de Santarém; a Socorro, de Ponta de Pedras; a
Rosângela, de Redenção; a Deyse, de Ananindeua; o
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Hugo, de Santarém; o Melvir, de Belém, e outros que
estão atentos à TV Senado.
Quero dar uma notícia boa para o povo do Pará.
Por quatro anos, Senador João Pedro, por longos
quatro anos, o governo passado impediu que a TV
Senado se transformasse numa TV aberta em Belém.
Senador Moka, o governo impediu isso, porque a
Governadora, à época, não tinha interesse que a TV
Senado fosse acessada pela população como uma
TV aberta, já que, aqui, dizíamos a verdade que era
escondida pela publicidade paga com recursos da
população paraense.
Hoje, informo aos paraenses que tive uma reunião com o Presidente Sarney, e S. Exª determinou
ao Dr. Fernando Mesquita, que é o Diretor da Área
de Comunicação do Senado, que ele providenciasse
a imediata abertura da TV Senado na nossa Capital.
E já o fez. Ainda hoje, à tarde, ele entrou em contato
comigo para informar que já está em contato com a
Funtelpa e que, agora, haverá o apoio do Governador
Simão Jatene na cessão de espaço, para que a TV
Senado possa colocar seu transmissor, colocar sua
antena e abrir a TV para a população da Capital. No
futuro, com a digitalização da TV Senado também no
Pará, será aberto para todo o Estado o acesso ao trabalho parlamentar dos Senadores representantes do
nosso Estado no Congresso Nacional.
Eu queria também dizer que, logo no primeiro dia
de trabalho, Senador João Pedro, apresentei dois projetos que receberam a numeração 1/2011 e 2/2011. O
primeiro trata de assunto da maior relevância para os
Estados que têm sua economia baseada na exploração
mineral, como é o caso do Estado do Pará. Apresentei
um projeto em que o cálculo da compensação financeira
pela exploração dos recursos minerais seja feito não
sobre o valor líquido do produto exportado, mas, sim,
sobre o valor bruto, como é feito no petróleo, nos royalties de petróleo. Isso vai fazer com que se dirimam, de
uma vez por todas, as questões que estão na Justiça
entre Municípios e Estados, no caso o Estado do Pará,
junto com as mineradoras. Há uma discussão de quais
são os valores possíveis de serem abatidos do valor da
exportação para se chegar ao valor líquido do produto.
Com essa alteração que propusemos no projeto, isso
vai ser pacificado, porque, como no petróleo, não há
mais o que ser abatido para efeito de ressarcimento
dessa compensação por exploração.
Então, peço aos meus Pares que possamos discutir o projeto e possamos aprová-lo o mais rapidamente
possível, porque não queremos aqui, Senador Delcídio
Amaral, aumentar a alíquota. Não estamos discutindo
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isso. Vamos discutir isso mais à frente, quando o Executivo encaminhar para o Congresso o novo marco
regulatório da mineração. Aí vamos abrir e ampliar a
discussão. Mas, enquanto isso não acontece, vamos
pelo menos fazer uma equivalência entre os royalties
do petróleo e a Cefem da mineração, não na alíquota,
porque há uma diferença brutal na alíquota, mas pelo
menos na base de cálculo.
Então, tenho certeza absoluta de que contaremos
com o apoio dos Srs. Senadores, para que possamos
compensar um pouco melhor os Estados e os Municípios que sofrem o impacto desses projetos que são
importantes para o Brasil, porque são importantes para
a nossa balança comercial. Esses projetos têm nosso
total apoio, mas é necessário que os Estados tenham
condições, por meio do aumento da receita transferida
por essa compensação, de atender às demandas que
são criadas em função da implantação desses projetos, de atendimento na área da saúde, da educação,
da segurança, da infraestrutura. Enfim, são ações que
precisam ser atendidas pelo Estado pelo contingente
migratório que esses projetos trazem para o Estado
do Pará, em especial, e para outros Estados que têm
também uma base mineradora.
Outro projeto que apresentei, Senador João Pedro, diz respeito ao açaí, o querido açaí da nossa região, que hoje é produto internacional. O açaí, hoje,
é conhecido mundialmente. Temos um compromisso
assumido com os catadores, com os amassadores de
açaí, com os que comercializam o açaí, e vamos cumprir, junto com o Governador Simão Jatene, a feitura
de um programa de incentivo à cultura desse produto
pelo Governo do Estado. Hoje, a procura é muito grande, e o extrativismo já não dá conta dessa demanda.
Então, é preciso que se incentive a cultura e o plantio
desse produto, que se qualifique a mão de obra, que
se dê um financiamento aos amassadores, para que
seus postos de venda estejam em condições de higiene para atender à população, para que o produto seja
comercializado e para que seja propiciada a exportação desse fruto.
V. Exª deve estar lembrado, porque é amazônida
como nós, de que, há algum tempo, um grupo japonês
patenteou a marca “Cupuaçu”. Houve uma corrida na
Amazônia, porque os brasileiros da Amazônia teriam de
pagar royalties para quem tinha patenteado a marca
“Cupuaçu” no Japão. Houve uma querela diplomática
para que se pudesse derrubar aquela patente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – E
isso foi superado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sim, foi
superada a questão, mas ela causou a todos a um
susto muito grande. Então, para que isso não aconteça com o açaí, que tem hoje no mundo um destaque
muito maior do que tem o cupuaçu, fizemos um projeto para designar o açaí como fruto nacional. Com
isso, garantimos a marca, garantimos o nome para os
amazônidas, para os paraenses e para os brasileiros.
Vamos trabalhar firmemente para que, já em pouco
tempo, ainda neste primeiro trimestre, esteja completado o trabalho a ser apresentado ao Governador
Simão Jatene, para que ele possa, então, promover o
apoio à cadeia produtiva do açaí.
Senador João Pedro, quero fazer mais duas observações antes de concluir este primeiro pronunciamento nosso, Senador Cyro, que substitui o querido
Senador Marconi Perillo, Governador pela terceira vez
do Estado de Goiás. Tenho certeza absoluta de que V.
Exª irá substituir à altura o Senador Marconi Perillo na
representação do querido Estado de Goiás.
Pelo Twitter, Senador Cyro, acompanhei uma
campanha do Sul e do Sudeste de doação de livros,
pela época do Natal, e quero aqui agradecer aos três
shoppings de Belém, ao Shopping Boulevard, ao Shopping Castanheira e ao Shopping Pátio Belém, por
terem cedido espaços para que pudéssemos receber
essas doações. Tivemos uma resposta além daquela que esperávamos: chegamos à marca de doze mil
livros doados pela população de Belém, que foram
entregues às bibliotecas das escolas do interior do
nosso Estado, muitas delas sem condições de ter uma
biblioteca. Então, pela generosidade da população do
meu Estado e, em especial, de Belém, poderemos,
se dividirmos em cotas de quinhentos livros, atender
a mais de vinte Municípios e a mais de vinte escolas,
dando-lhes a condição de terem uma biblioteca, que
ficará à disposição dos alunos, para que eles possam
começar a se dedicar à leitura, a ter gosto pela leitura, porque é importante, Senador João Pedro, que se
pratique o hábito da leitura.
Para finalizar, Senador João Pedro, quero dizer
que, na Legislatura passada, houve uma experiência
de êxito com o twitteiro fiscal. O que era o twitteiro fiscal? Era nosso seguidor do Twitter que nos demandava informações dos diversos rincões do meu Estado,
denunciando e informando o que não estava dentro
daquilo que seria plausível no atendimento à população. Daqui da tribuna, fazíamos a denúncia e dizíamos
os nomes dos twitteiros – eles cobravam a citação dos
nomes. Agora, vamos agir de forma diferente. Já estamos elaborando o processo. Até sugiro que V. Exª
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e o Senador Cyro também possam fazer isso. Vamos
buscar, no Estado, pela Internet, pelo Twitter, grupos
de pessoas voluntárias que queiram adotar, para ajudar o Estado, uma escola, um posto de saúde ou uma
delegacia de polícia, um bem público, para que possam nos informar, no dia a dia, como está funcionando
esse bem público, informando se a escola está sendo
bem tratada, se as aulas estão sendo bem dadas, se
a merenda está boa, se há medicamento no posto de
saúde. Queremos criar uma rede cidadã em todos os
Municípios do Estado, de tal forma que possamos levar essas informações ao Governador Simão Jatene,
para que ele possa atender às reivindicações que estão sendo feitas.
O Governador Simão Jatene tem dito e repetido
que ele tem um compromisso com a população com
relação à gestão e que ele irá recompor o Estado, que,
lamentavelmente, foi entregue com um déficit mensal
na casa de R$80 milhões e com um passivo beirando a casa de R$1 bilhão. O passivo não amedronta,
porque se pode parcelar esse pagamento, mas o déficit de receita e de despesa, pela falta de gestão que
havia, esse, sim, é que precisa ser equilibrado. Após
esse reequilíbrio, o Governador Jatene já disse que
vai dar à população do meu querido Estado do Pará a
saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura e o
respeito que ela merece.
Conto, mais uma vez, com o apoio dos meus amigos do Twitter, para que possamos fazer essas células.
Serão células de três ou quatro pessoas que irão se
responsabilizar para acompanhar – só para acompanhar – o bem público, seja ele qual for, no atendimento
à população. Tenho certeza absoluta de que isso fará
com que o Estado possa melhor servir à população,
que é obrigação de todos nós, desde o Governador ao
Senador, ao Deputado, todos eleitos para que possamos, como funcionários públicos que somos, servir à
população de nosso Estado.
Então, agradeço-lhe, Senador João Pedro, a oportunidade que V. Exª me deu, por não contingenciar
nosso tempo, já que, há pouco, o Senador Agripino
falava de contingenciamento de recursos das agências reguladoras.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Passo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
Antes de conceder a palavra, vou colocar em
votação o Requerimento nº 5, de 2011, do Senador
Inácio Arruda, lido anteriormente, solicitando licença
dos trabalhos da Casa, a fim de participar do Fórum
Social Mundial, a realizar-se em Dakar, no Senegal.
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei muito breve.
A exemplo do que foi feito em 2010, com o aumento para 6% na taxação das aplicações estrangeiras em
renda fixa, o Governo estuda agora taxar as compras
com cartão de crédito no exterior em 4%, conforme
noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo.
A justificativa seria frear o consumo dos brasileiros no exterior, que subiu 54% em 2010, quando
comparado ao montante de 2009, e chegou a US$10
bilhões. Assim seria evitada uma eventual bola de neve
oriunda da inadimplência dos pagamentos.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, à evidência essa
medida será inócua para o objetivo anunciado pelo
Governo. E a razão é bastante simples: hoje, quem
faz uma compra no exterior no valor de R$2 mil paga
R$7,6 de IOF. Com a nova medida, pagaria R$80,00,
o que pode parecer um montante inexpressivo.
Na verdade, o Governo esconde o verdadeiro
motivo dessa medida: arrecadar mais para os cofres
públicos, gerar receitas em cima de taxas e impostos. Por quê? Ora, a conta é básica, basta ver quanto
significam 4% sobre os US$10 bilhões, relativos ao
total de compras no exterior em 2010. São US$400
milhões, ou algo em torno de R$680 milhões, dinheiro suficiente para a construção de 27,2 mil casas
populares.
Nós entendemos que, no lugar de tomar medidas
pontuais para, sob diferentes pretextos, aumentar as
receitas, o Governo deveria promover uma discussão
ampla e transparente com o Congresso Nacional no
sentido de discutirmos efetivamente o quadro da economia brasileira, em particular a qualidade de gastos
públicos e a carga tributária brasileira.
Basta verificar o declínio, Sr. Presidente, da produção industrial no último trimestre de 2010, para ver
que precisamos de providências urgentes no sentido
de garantir a competitividade dos produtos brasileiros.
Não há dúvida de que essa equação é intrincada, mas
passa necessariamente pela redução da carga tributária e dos gastos públicos.
Todavia, Sr. Presidente, no lugar de promover
uma discussão mais aberta e franca com os setores
produtivos e de colher sugestões para traçar políticas
mais efetivas, o Governo da Presidente Dilma já come-
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ça pelo caminho errado, quer mascarar mais uma fonte
de arrecadação sob o pretexto de conter os gastos no
exterior. Na sua plataforma, ela se comprometeu a não
aumentar taxas e impostos, a arrecadação.
O mais grave é que estamos perdendo tempo
precioso para equacionar os rumos da economia brasileira e evitar que as condições gerais do Brasil venham a se deteriorar.
Era isso o que queria dizer, para pontuar, porque
isso me parece o começo, a ponta de um iceberg.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Não havendo...
Vamos aguardar aqui a nossa querida Secretária,
Secretária Claudia Lyra. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A
Presidência comunica ao plenário que recebeu do Tribunal de Contas da União os seguintes avisos:
– Aviso nº 81-Seses-TCU-Plenário, de 2 de fevereiro
de 2011, na origem, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 168/2011-TCUPlenário, sobre a construção da Subestação de
230 kV, uma das instalações que integram as
obras de Modernização da Refinaria Presidente
Getúlio Vargas – REPAR, da Petróleo Brasileiro
S. A. – Petrobras;
– Aviso nº 82-Seses-TCU-Plenário, de 2 de fevereiro
de 2011, na origem, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 169/2011-TCUPlenário, sobre os serviços relativos às Subestações das carteiras de Propeno, Gasolina Coque
e HDT, no âmbito das obras de Modernização da
Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR,
da Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 9 de fevereiro do corrente.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 81-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 2 de fevereiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 021.472/2009-7, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 2-2-2011, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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Aviso nº 82-Seses-TCU-Plenário
Brasília–DF, 2 de fevereiro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
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nº TC-021.474/2009-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 2-2-2011, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – Os
avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2003, do Senador Magno Malta, que autoriza o Poder Executivo a instituir programa nacional de prática
desportiva para a prevenção da violência e do
uso de drogas;
– Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2009, do
Senador Cristovam Buarque, que institui o Dia
Nacional do Compromisso com a Criança, o
Adolescente e a Educação;
– Projeto de Lei do Senado nº 520, de 2009, da
Senadora Marisa Serrano, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Centros
Olímpicos;
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– Projeto de Lei do Senado nº 565, de 2009, do Senador Marco Maciel, que inscreve os nomes de
Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes
Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias,
Felipe Camarão e Antônio Dias Cardoso no Livro
dos Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2010, do Senador Flávio Arns, que altera os arts. 2º e 3º da Lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para garantir
a presença, nas redes de ensino, de profissionais da educação habilitados como técnicos em
alimentação escolar; e
– Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2010, do
Senador Cristovam Buarque, que institui o Dia
Nacional da Educação Infantil.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os projetos
vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 653, de 2007, de
iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, que modifica o inciso I
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do § 3º do art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril
de 2002, e dispõe sobre a isenção de multas tributárias nos casos que especifica; e
– Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2010 – Complementar, do Senador Acir Gurgacz, que altera os arts. 18-A, §§ 1º e 2º, 26, § 1º e 68 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, com o objetivo de reajustar os valores expressos em moeda.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – A
Presidência comunica ao Plenário que, na leitura do
Parecer nº 1.081, de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2008,
deixou de ser aberto prazo para interposição de recurso
previsto no art. 254 do Regimento Interno.
Nesse sentido, fica aberto o prazo de dois dias
úteis para interposição do referido recurso a partir
desta data.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Of. nº 17/2011/GLPTB
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileira,
os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello para
integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, como membros titulares.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
Of. nº 4/11-GLDEM
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
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Nos termos regimentais, indico a Senadora Kátia
Abreu, para ocupar como titular, a vaga deste partido
na Comissão de Constituição e Justiça.
Cordialmente, – Senador José Agripino Líder
do Democratas.
Of. nº 6/11-GLDEM
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Demóstenes Torres para ocupar, como Suplente, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
Cordialmente, – Senador José Agripino.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Esta Presidência designa todos os Senadores, conforme os ofícios lidos nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 51, DE 2011
Requeremos, com fulcro nos Art. 199 e Art. 160
do Regimento Interno do Senado Federal, que o Período do Expediente, do dia 15 de março de 2011, seja
destinado à Sessão Especial para celebrar o lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica de
2011, cujo tema será “Fraternidade e a vida no planeta”, com o lema “A criação geme em dores de parto
(Rm 8, 22)”.
Sala das Sessões, – Ana Rita, Senadora da
República PT/ES.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – O
requerimento lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
Item único
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe
sobre a advertência em rótulos de alimentos
e bulas de medicamentos que contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: ad hoc Senador
Flávio Arns, CAS)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. PT – AM) – Não
havendo mais nenhum orador, esta Presidência encerra
os trabalhos deste dia, às 20 horas e 48 minutos.
Muito obrigado.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48
minutos.)
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02388

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02389

02390

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02391

02392

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02393

02394

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02395

02396

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02397

02398

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02399

02400

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02401

02402

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02403

02404

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02405

02406

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02407

02408

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 9

02409

02410

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2011

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
PDT - João Durval*
PSB - Lídice da Mata**
PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
PMDB - Pedro Simon*
PP - Ana Amelia**
PT - Paulo Paim**

Ceará

Rio de Janeiro
PP - Francisco Dornelles*
PT - Lindbergh Farias**
PRB - Marcelo Crivella**

PC DO B - Inácio Arruda*
PMDB - Eunício Oliveira**
PT - José Pimentel**

Paraíba

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
PMDB - João Alberto Souza**
PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
PSDB - Mário Couto*
PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

PSDB - Cícero Lucena*
PMDB - Vital do Rego**
PMDB - Wilson Santiago**

Espírito Santo
PT - Ana Rita* (S)
PR - Magno Malta**
PMDB - Ricardo Ferraço**

Pernambuco
PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
PT - Humberto Costa**

São Paulo
PT - Eduardo Suplicy*
PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
PT - Marta Suplicy**

Minas Gerais
PR - Clésio Andrade* (S)
PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

Piauí
PTB - João Vicente Claudino*
PP - Ciro Nogueira**
PT - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte
PMDB - Garibaldi Alves* (S)
DEM - José Agripino**
PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina
PMDB - Casildo Maldaner* (S)
PMDB - Luiz Henrique**
PSDB - Paulo Bauer**

Goiás
PSDB - Cyro Miranda* (S)
DEM - Demóstenes Torres**
PSDB - Lúcia Vânia**

Alagoas
PTB - Fernando Collor*
PP - Benedito de Lira**
PMDB - Renan Calheiros**

Mato Grosso
DEM - Jayme Campos*
PR - Blairo Maggi**
PDT - Pedro Taques**

Sergipe
DEM - Maria do Carmo Alves*
PSB - Antonio Carlos Valadares**
PSC - Eduardo Amorim**

Mandatos
*: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2011/2019

Amazonas
PT - João Pedro* (S)
PMDB - Eduardo Braga**
PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná
PSDB - Alvaro Dias*
PT - Gleisi Hoffmann**
PMDB - Roberto Requião**

Acre
PT - Anibal Diniz* (S)
PT - Jorge Viana**
PMN - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul
PSDB - Marisa Serrano*
PT - Delcídio do Amaral**
PMDB - Waldemir Moka**

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)
PDT - Cristovam Buarque**
PSB - Rodrigo Rollemberg**

Rondônia
PDT - Acir Gurgacz*
PP - Ivo Cassol**
PMDB - Valdir Raupp**

Tocantins
DEM - Kátia Abreu*
PR - João Ribeiro**
PR - Vicentinho Alves**

Amapá
PMDB - José Sarney*
PMDB - Gilvam Borges**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima
PTB - Mozarildo Cavalcanti*
PT - Angela Portela**
PMDB - Romero Jucá**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO (1)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Finalidade: Representar o Senado Federal no Fórum Social Mundial (FSM) - 2011, entre os dias 06 e 11
de fevereiro de 2011, na cidade de Dakar, no Senegal.
(Requerimento nº 963, de 2010, do Senador Inácio Arruda, aprovado em 15.12.2010)
Número de membros: 5
MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 12, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 9, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 11, de 2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 28/10/2009

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Designação: 10/02/2010

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, doSenador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 11, de 2007, com o obejtivo de analisar os problemas
ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e apresentar propostas para a solução destes
problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a serem adotadas pelos municípios.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Instalação: 27/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 29/2009, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar a execução da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2003, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Designação: 11/05/2010

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
CORREGEDOR
1º CORREGEDOR SUBSTITUTO
2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009

PPS
PMN
PV
Atualização: 03/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
Atualização: 03/02/2011

6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Atualização: 03/02/2011

7) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
SENADOR

CARGO
OUVIDOR-GERAL
Atualização: 02/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1ª VICE-PRESIDENTE

1ª VICE-PRESIDENTE

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Marta Suplicy (PT-SP)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Wilson Santiago (PMDB-PB)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Eduardo Gomes (PSDB-TO)

Cícero Lucena (PSDB-PB)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

João Ribeiro (PR-TO)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Inocêncio Oliveira (PR-PE)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Júlio Delgado (PSB-MG)

Ciro Nogueira (PP-PI)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

(Atualizada em 01.02.2011)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação:
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

SENADORES
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE:

(Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente:

Vice-Presidente:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai
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