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(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 54 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 93ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 12 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Casildo Maldaner,  
Paulo Davim, Paulo Paim, Ivo Cassol e Randolfe Rodrigues
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 611, DE 2013

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Digníssimo Presidente do Senado Federal

Requeiro que seja considerada como licença, au-
torizada nos termos do artigo 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, minha ausência dos trabalhos da 
Casa, no dia 13 de junho do corrente ano, tendo em 
vista minha participação, na qualidade de Presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, no “Seminário para o Desenvolvimento da Ama-
zônia”, na cidade de Macapá, conforme requerimento 
nº 12/2013, aprovado pela CDR em sessão do dia 3 
de abril de 2013.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2013. – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares PSB-SE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 612, DE 2013

Nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Consti-
tuição Federal, combinados com o art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal (RISF), requeiro sejam 
encaminhadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal 
de Contas da União (TCU) cópia dos contratos firma-
dos sob o modelo de parceria público-privada (PPP) 
para a reforma/construção dos seguintes estádios de 
futebol que serão utilizados na Copa do Mundo da 
FIFA de 2014 no Brasil:

– Arena Fonte Nova (BA)
– Arena Pernambuco (PE)
– Mineirão (MG) 

Justificação

As parcerias público-privadas consistem em um 
dos principais instrumentos utilizados pelo Estado bra-
sileiro para realizar investimentos em infraestrutura. 
Por intermédio de uma PPP, a União, os Estados ou 
os Municípios podem selecionar e contratar empresas 
privadas que ficarão responsáveis pela prestação de 
serviços de interesse público por prazo determinado. 
Essa modalidade de contratação, instituída pela Lei 

nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, tem como 
elementos diferenciadores, portanto, o compartilha-
mento de riscos entre o ente público e o parceiro pri-
vado e a contraprestação pecuniária do primeiro em 
prol do último. 

O fato de o Estado descentralizar a realização dos 
investimentos em infraestrutura para empresas priva-
das, entretanto, não lhe retira a tarefa de acompanhar 
e fiscalizar o modo como os serviços vem sendo pres-
tados. No caso dos três estádios referidos, é verdade 
que o controle orçamentário desses contratos e suas 
repercussões sobre as finanças públicas estaduais e 
municipais não compete ao Senado Federal, mas sim 
ao Poder Legislativo local, por meio dos respectivos 
planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e 
leis orçamentárias anuais.

No entanto, note-se que a própria a Lei nº 11.079, 
de 2004, no art. 28, fixou limites de comprometimen-
to da receita corrente líquida (RCL) com as despesas 
de caráter continuado derivadas de PPP contratadas. 

Desse modo, para que esta Casa possa verificar 
se as contratações estão de acordo com a legislação 
pertinente, faz-se necessário a recebimento dos de-
monstrativos do impacto orçamentário e financeiro das 
PPPs indicadas. 

As informações solicitadas servirão de subsídio 
para que a Subcomissão Permanente de Acompanha-
mento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016, criada no âmbito da Comissão de Meio Ambien-
te, possa dar andamento consequente a suas tarefas 
de monitoramento e fiscalização das ações relativas 
à Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto 
o presente requerimento à deliberação desta Casa.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

REQUERIMENTO Nº 613, DE 2013

Nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Cons-
tituição Federal, combinados com o art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
encaminhadas pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal 
de Contas da União (TCU) as informações a seguir 
elencadas, de modo a subsidiar a fiscalização, pelo 
Senado Federal, da destinação e regular aplicação 
de recursos públicos, conforme estabelece o art. 49, 
X, da Carta Magna: 

a) cronograma geral de execução das obras 
dos doze estádios inscritos na Matriz de Res-
ponsabilidades da Copa do Mundo de 2014;
b) situação atual da execução das obras nos 
estádios; 
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c) previsão de custo atualizado, montante já 
investido e atualização do prazo das obras de 
cada um dos empreendimentos; 
d) atualização do prazo e do valor de cada um 
dos empreendimentos; e 
e) discriminação das operações de concessão 
de financiamento pelo BNDES por empreen-
dimento. 

Justificação

De acordo com a Matriz de Responsabilidades, 
documento firmado por União, Estados e as 12 cidades-
-sede da Copa do Mundo de 2014, no início de 2011 
os estádios construídos ou reformados para o evento 
custariam R$ 5,631 bilhões. Em novembro de 2012, 
foi divulgada uma revisão da Matriz e o custo total es-
timado passou a ser de R$ 6,760 bilhões. Já os dados 
mais recentes publicados em novembro de 2012 pelo 
Ministério dos Esportes estimam o investimento total 
nos estádios em R$ 7,1 bilhões.

Tendo em vista a constatação de elevação dos 
custos nas obras dos estádios das cidades-sede é 
necessário que o Tribunal de Contas da União (TCU) 
encaminhe informações atualizadas sobre as obras 
de cada empreendimento, de modo que o Congresso 
Nacional possa bem desempenhar suas atividades de 
fiscalização e de controle da aplicação dos recursos 
públicos, consoante a determinação contida na Cons-
tituição Federal.

As informações solicitadas servirão de subsídio 
para que a Subcomissão Permanente de Acompanha-
mento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016, criada no âmbito da Comissão de Meio Ambien-
te, possa dar andamento consequente a suas tarefas 
de monitoramento e fiscalização das ações relativas 
à Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto 
o presente requerimento à deliberação desta Casa.

Sala das Sessões, – Senador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria cumprimentar todos e todas que nos 
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado.

Iniciamos a sessão desta quarta-feira graças à 
chegada do Senador Mozarildo Cavalcanti, que sempre, 
já muito cedo, está aqui, junto com o Senador Paim, 
para iniciarmos os nossos trabalhos.

O primeiro orador inscrito é o Senador Pedro Ta-
ques, em permuta com o Senador Cristovam Buarque. 
É o primeiro orador da lista.

Eu estou me inscrevendo aqui, certamente atrás 
do Senador Paim, para uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não há 
problema; posso, inclusive, falar depois de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não; é importante registrar que V. Exª, Senador 
Paim, é o primeiro para uma comunicação inadiável; 
em seguida, eu.

O Senador Mozarildo, se não me engano, já está 
inscrito pelo art. 17.

V. Exª, como eu, o Paim e outros, já na quarta-
-feira não podemos mais falar, porque já falamos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Queria depois pedir...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Dornelles, que acaba de chegar, é 
o segundo orador inscrito.

Então, certamente agora, com a palavra o Sena-
dor Pedro Taques, depois...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Quero pedir a minha inscrição para uma co-
municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É a terceira inscrição.

Então, o Senador Pedro Taques; depois o Sena-
dor Paim e, em seguida, V. Exª, Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Fora do microfone.) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Pedro Taques, V. Exª tem a palavra, 
como orador inscrito.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
amigos que nos acompanham pela Agência Senado, 
Rádio e TV Senado, e redes sociais, a saúde do Es-
tado de Mato Grosso, Senador Mozarildo – e V. Exª é 
médico –, pede socorro. O tratamento dado pelo Go-
verno Estadual ao setor tem sido catastrófico, irrespon-
sável, causando inúmeros transtornos ao cidadão, que 
depende exclusivamente da ação dos entes públicos 
para ter saúde de qualidade.

Na semana passada, tivemos a triste notícia que 
ultrapassa os limites da incompetência e da corrup-
ção. O Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia 
o Congresso Nacional, apontou que a Secretaria de 
Estado de Saúde comprou medicamentos com sobre-
preço para os pacientes da rede pública de saúde em 
Mato Grosso, de 2003 a 2010. 

Dez anos depois do início do que chamam de 
“pilantragem”, temos conhecimento de que os valores 
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contratados pelo governo variavam entre 300% e 400% 
acima dos preços de mercado.

Um medicamento, Senador Mozarildo, chama-
do Teicoplamina, usado para tratamento de infecções 
graves, foi comprado pelo Governo de Mato Grosso 
por R$109,00, enquanto o Hospital Júlio Muller, em 
Cuiabá, comprou o mesmo remédio por R$84,00 a 
menos. Já outro medicamento usado para tratamen-
to de problemas reumáticos, custou R$640,00 a mais 
aos cofres públicos.

O próprio Secretário de Saúde atual afirmou que 
seus antecessores adquiriam medicamentos através 
de “compras direcionadas e sem qualquer critério”. A 
constatação fez com que o Tribunal de Contas da União 
notificasse o Estado recomendando que se orientas-
se por uma tabela de preços mínimos oferecida pelo 
Ministério da Saúde. Uma tentativa de impedir novos 
casos de superfaturamento.

Mas essa é só a ponta do iceberg. A imprensa 
local tem noticiado – e tenho recebido dezenas de 
denúncias – que pacientes tiveram seus tratamentos 
interrompidos por falta de remédio. São cidadãos que 
padecem acometidos por Aids, câncer e outras doen-
ças graves ou terminais, de tratamento caro e longo, 
como todos sabemos.

Além do problema de sobrepreço, o Tribunal de 
Contas da União investiga a utilização de verba do 
Ministério da Saúde em Mato Grosso para aquisição 
de remédios de alto custo cujos prazos de validade 
venceram dentro da farmácia do próprio governo. Me-
dicamentos venceram o prazo de validade dentro da 
farmácia do Estado! Somente nesse esquema, o des-
perdício do dinheiro público pode chegar a R$3 milhões.

A explicação para isso é que o fato ocorreu de-
vido à compra de quantidades acima da necessidade 
de determinados rótulos, os quais acabaram sobran-
do em virtude da “impossibilidade (ou falhas) em fazer 
permutas ou doações daqueles produtos com risco de 
vencimento”.

Muito bem; a sucessão de atos de incompetên-
cia resulta em centenas de casos como o do Sr. João 
Acelino de Brito, aposentado, de Cuiabá, que espera 
há seis meses seu remédio para tratamento de câncer.

Isso é muito grave! O problema aqui não é a falta 
de recursos, e, sim, má gestão, eu diria, péssima gestão 
ou nenhuma gestão. É o dinheiro público escorrendo 
pelos ralos da corrupção. E quem paga a conta é o 
mesmo cidadão que morre nas filas dos hospitais por 
falta de atendimento ou que corre o risco de consumir 
medicamentos fora do prazo de validade.

Amigos de Mato Grosso, o caso dos remédios su-
perfaturados e o do vencimento desses medicamentos 
antes mesmo de chegar aos pacientes ilustram bem 

como esse governo resiste, e tenta maquiar o que re-
almente vem acontecendo nos últimos anos no Estado 
de Mato Grosso.

As tentativas de estabelecer números satisfató-
rios e construir cenários positivos, mediante o uso de 
procedimentos estatísticos, sobretudo na análise da 
situação da saúde em Mato Grosso, estão sujeitas a 
restrições de lógica.

Darei um exemplo: ao tratar dos repasses por 
área, o governo atribui o “sucesso” ao mero cumpri-
mento do seu dever constitucional de aplicar 12% em 
saúde. Mas, isso seria suficiente para garantir saúde 
pública de qualidade, Senador Mozarildo? Fazer o dever 
constitucional? Os dois casos citados anteriormente já 
respondem esta indagação. A pergunta não é “quanto 
se gasta”, mas, sim, “como se gasta”. 

Passo agora a citar dados, Sr. Presidente, das 
contas anuais do exercício de 2012 do Governo do 
Estado para mostrar a falta de comprometimento com 
a saúde. Embora o Tribunal de Contas tenha emitido 
parecer prévio favorável à aprovação das contas, foram 
apresentadas 27 irregularidades e 38 recomendações.

No ano passado, o Estado de Mato Grosso apli-
cou R$728,4 milhões em serviços e ações de saúde, 
valor este que corresponde a 12,75% da receita de 
impostos e transferências constitucionais. Conforme já 
disse, foram cumpridos os limites constitucionais. No 
entanto, o governador não cumpriu a promessa eleito-
ral de investir 15% do orçamento em saúde.

Eu tenho um vezo, Senadora Ana Amélia, de ficar 
assistindo aos programas eleitorais dos candidatos em 
2010 para saber se eles estão ou não cumprindo seu 
dever constitucional. O atual governo, na campanha de 
2010, prometeu investir 15%, está investindo 12,7%.

Para a minha honra, concedo o aparte a S. Exª 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, que é médico e é um 
conhecedor do Sistema Único de Saúde.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Pedro Taques, eu quero cumprimentá-lo, 
lamentavelmente, aliás, por essa denúncia que V. Exª 
faz. Porque isso só constata que, como tenho dito da 
tribuna, para a saúde, na verdade, pode até ser que 
esse percentual seja pouco, mas se esse pouco fos-
se, de fato, aplicado com seriedade, sem corrupção... 
Fatos como esses que V. Exª citou também se deram 
lá em Roraima. São muito parecidos! Compra de re-
médios prestes a vencer por preços superfaturados, 
com dispensa de licitação. Então, a coisa é generali-
zada no Brasil afora.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Mozarildo, o remédio vencido, se for consumido, 
qual é a consequência? O senhor é médico.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Ou não faz nenhum efeito, ou pode causar danos à 
saúde do paciente. Então, o que acontece é que exis-
te até uma máfia organizada neste País, entre forne-
cedores, que combinam essas compras com certos 
governos, tanto prefeituras como governos estaduais. 
Para se ter uma ideia, Senador Taques, no ano pas-
sado, a CGU publicou um documento dizendo que, 
nos últimos quatro anos passados, haviam sido des-
viados da Fundação Nacional de Saúde, cujo objetivo 
principal é a saúde indígena, R$500 milhões no País. 
Então, realmente, é preciso que se priorize uma coisa 
fundamental na Medicina, que é a prevenção. Nós te-
mos que evitar a corrupção para evitar que os pacien-
tes paguem o pato por isso aí.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado, Senador Mozarildo, um conhecedor 
do sistema.

Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exa 
a Senadora Ana Amélia.

A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Pedro Taques, parabéns. Eu acho que esse tema 
precisa ser permanentemente repetindo aqui, porque 
– e V. Exa gosta de ditos populares – “água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura”. A questão da saúde 
é realmente problemática. O Senador Mozarildo tem 
repetido a questão dos desvios e da corrupção nessa 
área. Quanto à questão da gestão, o próprio Ministro 
da Saúde, logo que assumiu, em uma entrevista às 
páginas amarelas da revista Veja, admitiu que só com 
uma mudança no critério de compra de medicamen-
tos houve uma economia de alguns milhões de reais. 
Veja só! O que aconteceu no seu Estado foi algo até 
criminoso, porque medicamento que perde a validade 
é dinheiro jogado no lixo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – E 
pessoas que morrem.

A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É dinheiro 
do povo, e são pessoas que estão precisando desse 
medicamento. Eu queria também dizer que, na épo-
ca eleitoral, a televisão, o rádio, o papel, o jornal, o 
panfleto aceitam tudo, Senador. Na hora da verdade, 
as coisas não são bem assim. Hoje, a legislação de-
termina que os Estados apliquem 12% da receita em 
saúde; os Municípios, 15%. Como os Estados – e o 
meu Estado não é diferente dos outros – não aplicam 
esse percentual, há uma sobrecarga para os Municí-
pios, e as pessoas moram nas pequenas cidades. En-
tão, hoje – e sou uma Senadora municipalista, como 
V. Exa, o Senador Paim, o Senador Mozarildo –, nós 
vemos esse drama porque impacta sobre o Município 
uma despesa que não é dele.

(Soa a campainha.)

A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) –Tenho certe-
za de que o Senador Jorge Viana vai descontar o tempo 
desse meu aparte aqui a seu favor. Então, o que está 
acontecendo? Um grande peso sobre os Municípios, 
visto que os Estados, os governos estaduais não cum-
prem com a obrigação de já aplicar ou, então, fazem 
uma boa maquiagem na contabilidade, pegando um 
dinheiro que é do saneamento e colocam como se de 
saúde fosse. Aí é uma esperteza que não cola mais, 
meu caro Senador Pedro Taques. Parabéns pelo seu 
pronunciamento!

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senadora Ana Amélia.

Não cola mais, porque ninguém mais é “bobó 
cheira-cheira”, como dizem em Cuiabá. Ninguém mais 
é bobo, ninguém acredita mais em campanhas eleito-
rais cujos compromissos não são cumpridos.

Na comparação da evolução, Sr. Presidente, da 
receita com a despesa, verifica-se que o aumento das 
despesas com serviços e ações de saúde foi inferior ao 
aumento da receita base para a aplicação. Enquanto 
a receita cresceu 35,3%, a despesa cresceu 26,92%, 
ou seja, houve um decréscimo na proporção do gasto 
em relação à receita base.

Srs. Senadores, o relatório do Tribunal de Con-
tas do Estado de Mato Grosso também traz números 
reveladores sobre o volume de recursos transferidos 
aos fundos municipais de saúde durante o exercício 
de 2012.

O Estado transferiu para os Municípios apenas 
32,15% do total programado, o equivalente a R$52 
milhões. O montante não repassado chega a R$110 
milhões. Isso significa que o Governo do Estado dei-
xou de repassar para os Municípios do Estado de Mato 
Grosso R$110 milhões para a saúde. Dentro desse 
contexto, foi constatado que 83 Municípios receberam 
menos de 50% do que foi programado e 27 Municípios 
receberam mais do que o total programado.

Na verdade, o governo cortou os repasses aos 
Municípios sob a alegação de que os valores anterio-
res eram inexequíveis e que, agora, o Estado poderá 
honrar os compromissos. Isso após cidades ficarem 
mais de dez meses sem receber a verba da saúde.

Cidadãos de Mato Grosso que nos acompanham 
pela TV Senado, e as outras promessas na área de 
saúde?

Na eleição passada, o nosso Governador...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 
prometeu a construção de 120 UPAs em quatro anos. 
E o que saiu do papel até agora? Infelizmente, menos 
da metade, apenas 11. Aliás, bem menos da metade! 
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Prometeu também, Sr. Presidente, levar o Samu para 
141 Municípios. A informação da própria Secretaria 
de Saúde é que, hoje, o Estado tem não mais que 56 
veículos de Samu, em apenas quatro regiões.

Garantiu que iria “implantar o Hospital Estadual 
da Criança”. Não fez absolutamente nada para isso. 

Assegurou aos mato-grossenses que iria “forta-
lecer a rede de hospitais regionais”. Ao invés disso, 
privatizou os hospitais regionais, entregando-os nas 
mãos das famigeradas OSS. Aqui, o Governador, re-
almente, extrapolou: o Tribunal de Contas do Estado 
descobriu que o Governo pagou mais de R$10 milhões 
a essas organizações sociais, valor ...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 
muito maior que o que repassa (Fora do microfone.) 
aos Municípios que ainda tentam manter públicos os 
seus respectivos hospitais regionais. E, mesmo com 
tanto dinheiro, essas organizações pseudossociais 
não prestaram os serviços hospitalares à população. 

Os dados constam do relatório do Tribunal de 
Contas do Estado, que apontou o número inacreditá-
vel de 134 irregularidades – 134! – no Fundo Estadual 
de Saúde, muitas delas consideradas gravíssimas. A 
questão da privatização, do “jeitinho”, por meio dessas 
ditas “organizações sociais”, é tão grave que um novo 
relatório deve sair nos próximos dias, analisando exclu-
sivamente esse caso de mau uso do dinheiro público.

Mas o Governo também disse que ia “colocar 
em funcionamento o hospital metropolitano de Várzea 
Grande”, a segunda maior cidade do Estado de Mato 
Grosso. Ao invés de ativar o hospital, resolveu privati-
zá-lo por meio de uma dessas “organizações sociais”.

Isso mostra que Governo atual não entrega aos 
prefeitos os recursos do SUS que devem, por lei, ser 
aplicados por eles na manutenção da saúde pública. 
Mas não tem qualquer dúvida na hora de pagar a en-
tidades privadas valores muito acima dos que paga 
aos próprios Municípios e que sequer são aplicados 
na prestação do serviço público que foi contratado.

Srs. Senadores, Srª Senadora, nesse quadro tão 
difícil, é muito triste constatar que os erros de gestão, 
as prioridades erradas, as promessas não cumpridas, 
a corrupção, tudo isso vai minando os poucos recur-
sos que o Estado de Mato Grosso investe na saúde 
da nossa gente e vai trazendo desalento à população, 
que passa a desacreditar nas instituições.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se 
temos dinheiro para conceder generosos incentivos 
fiscais às grandes empresas para o luxo de reconstruir 
um estádio para a Copa do Mundo, se também temos 

dinheiro para encher Cuiabá de obras de transporte e 
pavimentação destinadas a melhor receber a Copa do 
Mundo, por que o atendimento no posto de saúde, na 
emergência, nos hospitais, vai cada vez pior?

Essa pergunta tem que ser respondida, Sr. Pre-
sidente. 

Encerro aqui, Sr. Presidente – preciso de um 
minuto, se V. Exª me permitir –, trazendo mais uma 
incompetência do atual Governo do Estado. Em Cuia-
bá, o Governo está construindo o chamado modal 
VLT, modal de transporte urbano, mobilidade urbana, 
chamado VLT – R$1,477 bilhão para 22 quilômetros. 
E ontem, ontem foi constatado um erro. O Governo diz 
que foi um errinho. Um dos viadutos, por onde passará 
esse veículo leve sobre trilhos tem um erro de 30cm; 
30cm a diferença do projeto para o que foi edificado. 

O Governador Silval Barbosa classificou como 
um “errinho” o problema detectado na execução de um 
dos pilares do viaduto da Universidade Federal de Mato 
Grosso, que integra o pacote de obras do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) da grande Cuiabá. Um errinho de 
30cm. Trinta centímetros é mais ou menos isso aqui, 
não é isso? Ninguém viu esse errinho no pilar. Isso 
significa que terá que ser refeito. 

Isso é mais uma prova. Não é uma incompetência 
pequena, 30cm de incompetência não, é uma grande 
incompetência na edificação desse pilar. Não conse-
gue edificar um pilar!

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senador Pedro Ta-
ques, pelo pronunciamento. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para me inscre-
ver para falar pela Liderança do PDT, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito. E como o Senador Paim, que 
é para uma comunicação inadiável, não está inscrito, 
vou chamar o próximo orador ou V. Exª.

Chamo o Senador Francisco Dornelles, como 
orador inscrito, para fazer uso da palavra. 

Se o Senador Mozarildo quiser, após ele falar, já 
que o Senador Paim se inscreveu para uma comuni-
cação inadiável, logo após ele, V. Exª pode falar – eu 
digo, após o Senador Dornelles. 

Senador Dornelles, V. Exª tem a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – O Senador quer falar antes de mim? 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, não. V. Exª é orador inscrito, eu estou já 
pensando no próximo orador. 

Com a palavra V. Exª, grande Senador Francis-
co Dornelles. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, entendo que a luz amarela 
acendeu no setor externo. A balança comercial do Brasil 
apresentou, no período janeiro-março deste ano, um 
déficit de aproximadamente US$5 bilhões. No mesmo 
período do ano anterior, a balança apresentou supe-
rávit de aproximadamente 3 bilhões.

O volume das exportações apresentou, no pri-
meiro trimestre, queda de 6,6%, em relação ao mesmo 
período do ano passado, enquanto o de importações 
registrava aumento de 8%.

Mesmo que a recuperação continue morna, é de 
se prever aumento nas importações.

Boletim do IBE da Fundação Getúlio Vargas, do 
mês de maio, mostra que o desempenho das expor-
tações no ano pode ser menos positivo, visto que as 
fontes de competitividade das manufaturas ficam se-
veramente limitadas, levando em conta os crescentes 
custos unitários do trabalho no Brasil; a perda de espaço 
para a China até nos mercados da América Latina; a 
situação econômica da União Europeia; a deficiência 
da infraestrutura logística no País; uma redução dos 
custos da energia menor do que se previa.

Os déficits das contas de rendas e serviço passa-
ram, respectivamente, de 5,8 bilhões para 10 bilhões 
e de 9,3 bilhões para 10,5 bilhões de dólares entre os 
primeiros trimestres de 2012 e de 2013. Dessa forma, 
o déficit das contas de serviços e rendas atingiu, no 
período, aproximadamente US$20 bilhões, que, adi-
cionado ao déficit de US$5 bilhões da balança comer-
cial, resultou em um déficit em transações correntes 
de US$25 bilhões. A projeção desse déficit para o ano 
é de cerca de US$70 bilhões.

O volume de investimento direto do exterior que 
ingressou no País no primeiro trimestre de 2013 mostra 
que pode ser ele insuficiente para cobrir o déficit em 
conta corrente. O possível aumento da taxa de juros 
nos Estados Unidos pode desviar do Brasil investimen-
tos financeiros que aqui chegariam.

O cenário externo é de complexidade.
Assim, entendo eu que o Governo Federal, vi-

sando buscar o superávit ou, pelo menos, o equilíbrio 
de sua conta corrente, deveria retirar – o que, aliás, já 
começou a fazer – todo tipo de encargo à entrada de 
capital financeiro no País; agilizar os procedimentos 
relacionados com as parcerias público-privadas e com 
as concessões nas áreas de transporte e energia e, 

principalmente, no pré-sal; identificar e eliminar pontos 
que geram burocracia estatal, dificultando os investi-
mentos e elevando o custo Brasil; transmitir garantia 
plena de respeito a contratos e aos fundamentos da 
ordem jurídica; imprimir a maior austeridade possível 
nas políticas fiscal e monetária; evitar intervenções 
abruptas no mercado de câmbio, visto que o câmbio 
flutuante é fundamental para a boa administração das 
contas externas.

Em que pese, Sr. Presidente, o elevado nível 
das reservas externas, é fundamental que o Governo 
faça um grande esforço no sentido de mantê-las na 
integridade, sem utilizá-las para cobrir o déficit nas 
transações correntes.

Muito Obrigado.
Eu pediria, Sr. Presidente, que meu pronuncia-

mento fosse publicado na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR FRANCISCO DOR-
NELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, a balança comercial do Brasil 
apresentou, no período janeiro-março desse ano, um 
déficit de aproximadamente 5 bilhões de dólares. No 
mesmo período do ano anterior, a balança apresen-
tou superávit de aproximadamente 3 bilhões. Durante 
o ano de 2012, o superávit comercial alcançou apro-
ximadamente 20 bilhões de reais.

O volume das exportações apresentou no pri-
meiro trimestre queda de 6,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, com os básicos caindo 12%, 
os manufaturados 5%, enquanto o de importações re-
gistrava aumento de 8,1%. As variações nos valores 
correntes no trimestre refletiram principalmente as 
variações nas quantidades exportadas e importadas.

Mesmo que a recuperação continue morna, é de 
se prever aumento nas importações.

Boletim do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas, do mês de maio, mostra 
que o desempenho das exportações no ano pode ser 
menos positivo, visto que as fontes de competitividade 
das manufaturas ficam severamente limitadas, levando 
em conta os crescentes custos unitários do trabalho, 
a perda de espaço para a China até nos mercados da 
América Latina; a situação econômica da União Euro-
péia; a deficiência da infraestrutura logística, uma re-
dução dos custos da energia menor do que se previa. 
Restam as exportações de produtos básicos e semi-
-manufaturados, que dependem fortemente do vigor 
da economia chinesa e asiática.
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Os déficits das contas de rendas e serviço passa-
ram, respectivamente, de 5,8 bilhões para 10 bilhões 
e de 9,3 bilhões para 10,5 bilhões dólares entre os 
primeiros trimestres de 2012 e de 2013. Dessa forma, 
o déficit das contas de serviços e rendas atingiu no 
período aproximadamente 20 bilhões de dólares que, 
adicionado ao déficit de 5 bilhões de dólares da ba-
lança comercial, resultou em um déficit em transações 
correntes de 25 bilhões. Projeção deste déficit para o 
ano é de cerca de 70 bilhões de dólares,

O volume de investimento direto do exterior que 
ingressou no país no primeiro trimestre de 2013 mos-
tra que pode ser ele insuficiente para cobrir o déficit 
em conta corrente no ano. O possível aumento da taxa 
de juros nos Estados Unidos pode desviar do Brasil 
investimentos financeiros que aqui chegariam.

O cenário externo é de grande complexidade.
Assim, o Governo, visando buscar o superávit ou 

pelo menos o equilíbrio de sua conta corrente, deve 
retirar, o que alias já começou a fazer, todo o tipo de 
encargo à entrada de capital financeiro no país, agili-
zar os procedimentos relacionados com as parcerias 
publico privadas e com as concessões nas áreas de 
transporte e energia e principalmente no pré-sal. Deve 
identificar e eliminar pontos que geram a burocracia 
estatal, dificultando os investimentos e elevando o cus-
to Brasil. Deve transmitir garantia plena de respeito a 
contratos e aos fundamentos da ordem jurídica. Deve 
imprimir a maior austeridade possível nas políticas 
fiscal e monetária. Deve evitar intervenções abruptas 
no mercado de cambio, visto que o cambio flutuante 
é fundamental para a boa administração das contas 
externas.

No que pese o elevado nível das reservas ex-
ternas, é fundamental que o Governo faça um grande 
esforço no sentido de mantê-las na integridade, sem 
utilizá-las para cobrir o déficit nas transações correntes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido, Senador Dornelles, nos 
termos regimentais. 

Queria cumprimentar V. Exª, que tanto conhece 
do tema que tratou hoje, que é a saúde financeira do 
País. Quando V. Exª fala sobre esse tema, com a ob-
jetividade que é própria de V. Exª, fico atento e con-
fesso que fico preocupado de ver que V. Exª traz, hoje, 
informações que dizem respeito à economia do nosso 
País. Certamente, a equipe econômica do Governo 
deve ouvir, refletir sobre elas e adotar as medidas que 
V. Exª sugere.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido, para fazer o uso da palavra, o Senador 
Mozarildo. Em seguida, volto à lista; e, logo em segui-
da, o Senador Acir Gurgacz.

Senador Mozarildo, V. Exª fará uma comunicação 
inadiável. Fiz aqui uma permuta e deixei o Senador 
Paim e eu para mais adiante.

(Interrupção de som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – O meu é rápido. Pode botar cinco minutos, 
que é infalível.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Mozarildo está dizendo que é rápido, 
eu posso chamar V. Exª em seguida.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Se-
nadoras, coincidência – aliás, feliz por um lado e infeliz 
por outro – ter ouvido o pronunciamento, e até feito um 
aparte ao Senador Pedro Taques, sobre essa questão 
da saúde no País.

Eu tenho reiteradamente falado aqui dos proble-
mas que são sérios, não só no nível federal, como tam-
bém no nível estadual, no nível municipal. No federal, 
citei o exemplo, quando fiz o aparte, da própria CGU, 
que disse, numa publicação do ano passado, que nos 
últimos quatro anos haviam sido desviados, só da Fu-
nasa, R$500 milhões, dinheiro federal que é destinado 
a várias ações, mas, principalmente, à assistência aos 
índios, que não são assistidos. Há denúncias de voos 
fantasmas, feitos por aeronaves contratadas de ma-
neira superfaturada. Enfim, há todo tipo de desajuste.

No meu Estado, como disse no aparte que fiz ao 
Senador Pedro Taques, lamentavelmente, uma máfia foi 
montada para comprar e vender para o Governo medi-
camentos que, segundo a carta-convite, com dispensa 
de licitação, eram de emergência, porque faltavam os 
remédios A, B, C, vamos dizer, para atender a popula-
ção. Esses medicamentos eram comprados com prazo 
de validade já vencido praticamente ou a vencer daí a 
pouco tempo. Em seguida, como não havia tempo de 
utilizar, eram descartados, e aí, nova compra com dis-
pensa de licitação. A Polícia Federal fez a operação e 
constatou R$30 milhões, só com relação a esse item, 
desviados dos cofres públicos. 

Aqui eu quero dizer que, quando a gente fala 
em curar alguma coisa, temos que, primeiro, ter um 
diagnóstico. Já temos um diagnóstico sobre a saúde 
no Brasil de que há muita corrupção. Falta dinheiro? 
Pode até faltar, porque realmente seria necessário que 
se aplicasse mais, tanto no nível municipal, no nível 
estadual, quanto no federal. Mas esse, que dizem que 
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é pouco, ainda é roubado. Portanto, está-se roubando 
da população o direito à saúde, o direito à vida. 

Há outra discussão paralela: não há médicos no 
interior. E por que não há médicos no interior? Porque 
não há estímulo para o médico ir, mesmo que se pa-
gue mais, porque, quando ele chega lá, não encontra 
um hospital sequer e, quando encontra, não há nada 
no hospital. A pessoa fica exposta, portanto, na sua 
reputação, e expondo a vida dos outros. Realmente, 
não há estímulo nenhum para alguém que termina uma 
residência médica ir para o interior. 

Apresentei aqui um projeto propondo que todos 
os alunos formados por entidades públicas, faculdades 
de medicina públicas estaduais, municipais ou federais, 
como também aqueles de escolas particulares, mas 
com financiamento público, fossem obrigados a ficar 
dois anos no Município onde não houvesse a correla-
ção mínima recomendada pela Organização Mundial 
de Saúde, que é de um médico para mil habitantes. 

Mas, não adianta pensar nisso, mesmo que um 
prefeito de um Município X do interior do meu Estado 
ou de outro Estado do Brasil ofereça, às vezes, o dobro. 
Eu ouvi isso quando fui secretário de saúde.

Convidei colegas meus de turma, que se forma-
ram comigo em Belém – não foi nem no sul do País, 
em Belém – para irem trabalhar lá em algumas espe-
cialidades que nós não tínhamos, e eles diziam que 
preferiam ganhar menos no asfalto a mais no mato. E 
não iam. Por quê? Porque o estímulo realmente era 
pouco para eles. Só ganhar dobrado? Mas e os equi-
pamentos, as condições de trabalho, a condição de 
aperfeiçoamento da sua carreira? Então, isso tudo, 
realmente, precisa ser levado em conta. 

Eu espero que, nesse grande debate que se faz, 
cheguemos ao final, isto é, que encontremos o trata-
mento para esse problema que, eu diria, já que é saú-
de, está doente. A nossa saúde pública no País está 
na UTI, já indo desta para melhor. Então, na verdade, 
eu acho que tem de haver uma reação. 

Eu confio nos propósitos do Ministro da Saúde, 
que é um homem que tem realmente a intenção de im-
primir um tipo de gestão que busca, digamos, corrigir 
erros que vêm de muito tempo, mas isso não é fácil. 

É preciso, portanto, que haja um grande mutirão 
de Executivo, Legislativo, entidades da sociedade civil, 
para que a gente, realmente, tome uma proposição fir-
me na aplicação correta do dinheiro público. 

Por exemplo: por que um hospital como a Rede 
Sarah Kubitschek – um hospital público, que atende gra-
tuitamente a todo mundo, paga bem os médicos, que, 
aliás, têm dedicação exclusiva, compra com critérios 
– é um exemplo de serviço público? Por quê? Porque 
há seriedade, há honestidade, há realmente estímulo 

para as pessoas trabalharem, desde um simples por-
teiro, passando pela atendente de enfermagem, até 
o médico. Há uma equipe dos outros profissionais de 
saúde que trabalham de mãos dadas (...)

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – (...) e com o objetivo de servir à população. 

Agradeço a V. Exa e, portanto, repito, faço este 
registro porque não me conformo de ver, como médico, 
a saúde do meu País do jeito como está.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu o cumprimento, Senador Mozarildo Caval-
canti. V. Exa, inclusive, é medico e, em duas ocasiões, 
tratou do problema da saúde: no aparte ao Senador 
Pedro Taques e, agora, na tribuna.

Convido, para fazer uso da palavra, em nome 
da liderança do PDT, o Senador Acir Gurgacz; em se-
guida, como orador inscrito, o Senador Luiz Henrique. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, peço a V. Exa para me inscrever para falar 
como Líder pelo PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exa está inscrito como Líder. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna, em nome do 
PDT, para cumprimentar a nossa Presidenta Dilma, 
que anunciou, hoje, pela manhã, o cartão Minha Casa 
Melhor, que vai disponibilizar aos beneficiários do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida R$5 mil em crédito 
para compra de móveis e eletrodomésticos. A linha 
de financiamento vai totalizar R$18,7 bilhões e estará 
disponível aos usuários pela Caixa Econômica Federal 
e pelo Banco do Brasil.

A Presidenta ressaltou, em discurso, a importân-
cia do acesso dessa faixa da população ao crédito e 
a bens mais modernos e eficientes. De acordo com a 
Presidenta Dilma, o cartão Minha Casa Melhor servirá 
para garantir bens modernos, que não gastam tanta 
energia, para a população que não tem acesso ao 
crédito. São famílias que economizaram e estão eco-
nomizando para pagar a casa própria e por isso não 
têm condições de comprar uma geladeira, uma máqui-
na de lavar, um fogão, um guarda-roupa, uma cama, 
entre outros eletrodomésticos e utensílios para o lar.

O cartão vai oferecer R$5 mil em crédito, com ta-
xas de juros de 5% e 48 meses para pagar, e desconto 
de 5% em relação aos preços à vista. Para isso, é ne-
cessário que os beneficiários do Programa Minha Casa, 
Minha Vida estejam com as suas prestações em dia. 

Sr. Presidente, esta é mais uma medida acertada 
da Presidenta Dilma, assim como foi a desoneração da 
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cesta básica e a redução da conta de luz, que foi apro-
vada ontem pela Câmara dos Deputados, por Medida 
Provisória nº 609/2013, enviada no início do ano pela 
Presidenta Dilma ao Congresso Nacional. 

Com a aprovação dessa MP, a expectativa é de 
que os produtos da cesta básica, como arroz, feijão, 
carne, óleo de soja, pão, café, açúcar e outros, tenham 
o preço reduzido. A medida também dará desconto 
médio de 18% para os consumidores residenciais da 
energia elétrica. 

A Presidenta Dilma está fazendo a sua parte, to-
mando medidas acertadas para controlar a inflação, 
ampliar os investimentos de infraestrutura e promover 
a inclusão social da parcela mais pobre da popula-
ção brasileira. Estratégias que estão transformando o 
Brasil numa economia cada vez mais forte, mas tam-
bém num País com maior igualdade social, com uma 
classe média maior e com capacidade de consumo, o 
que juntamente com a força da indústria e da agricul-
tura estão movendo a roda da economia brasileira de 
forma ascendente. 

Destaco um trecho da fala da Presidenta Dilma, 
hoje, pela manhã, quando ela disse: “O Brasil mudou 
de fase porque o atual Governo assumiu compromis-
so com maior qualidade de vida, com melhor acesso 
a bens, com melhor emprego, com melhor renda para 
todos os brasileiros.”

O Brasil é, de fato, um país de muitas oportu-
nidades, mas o governo do ex-Presidente Lula e o 
Governo da Presidenta Dilma tiveram a percepção, 
a sensibilidade de tratar com mais carinho e atenção 
a população mais necessitada, que vivia na miséria, 
passando fome e sem força, sequer para trabalhar ou 
para se capacitar para disputar um emprego formal.

Viramos uma página decisiva de uma longa his-
tória de exclusão social dos últimos dez anos, quando 
22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. 
Agora, damos mais um passo para construir um Brasil 
sem miséria, com a ampliação dos benefícios, como o 
Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, o Minha Casa, Minha 
Vida e agora o cartão Minha Casa Melhor.

A Presidenta Dilma anunciou, na semana pas-
sada, que mais de 2,5 milhões de brasileiros vão sair 
da extrema pobreza a partir de março, quando terão a 
renda completada para atingir, pelo menos, R$70,00, 
por mês. Esses são os últimos beneficiários do Bolsa 
Família que ainda viviam na miséria. Esse é um fato 
histórico que superou prazos e metas.

Além de complementar a renda das famílias be-
neficiárias do Bolsa Família com R$70,00, em situação 
de extrema pobreza, a Ação Brasil Carinhoso possi-
bilitará aos (...)

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – (...) 
Municípios ampliar os investimentos em educação e 
saúde, principalmente em creches e no atendimento 
pediátrico e neonatal. No início do ano, a Presidenta 
Dilma também anunciou a expansão do Brasil Carinho-
so, que agora passará a atender crianças na faixa etá-
ria de 7 a 15 anos, e não mais somente de 0 a 6 anos.

Enfim, Sr. Presidente, esses programas de trans-
ferência de renda estão transformando a cara do Bra-
sil, promovendo a inclusão de milhões de brasileiros, 
melhorando a qualidade de vida da população mais 
carente e auxiliando o Brasil a gerar mais riqueza e a 
se desenvolver.

O Bolsa Família, por exemplo, está contribuindo 
de forma contundente com a queda de quase 20% da 
mortalidade infantil. 

O Bolsa Família, portanto, salva vidas. Não é uma 
solução permanente. É uma operação de emergência, 
necessária atualmente, mas tomara que no futuro não 
haja mais necessidade.

(Interrupção do som.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sua 
missão fundamental é salvar vidas em perigo, vidas que 
enfrentam uma calamidade que parecia permanente, 
mas que estamos erradicando e superando. Mas ele 
ainda é necessário e é fundamental que seja ampliado.

A importância do Bolsa Família para muitos bra-
sileiros ficou explícita nas reportagens de TV sobre o 
corre-corre por conta dos boatos criminosos sobre o 
fim do benefício.

Sr. Presidente, impressionante que, sempre que 
a oportunidade aparece, alguém ressuscita uma cam-
panha contra o Bolsa Família. É o que estamos presen-
ciando neste momento em que estão sendo esclareci-
dos os boatos criminosos sobre o fim do Bolsa Família.

O objetivo desta campanha difamatória sobre o 
principal programa de distribuição de renda e inclu-
são social da história deste País não é acabar com o 
benefício. Porque isso é tão impossível quanto acabar 
com o salário mínimo.

Esses boatos têm como objetivo manter o Bolsa 
Família com o menor valor possível, enxovalhar a re-
putação de quem o recebe, influenciar a opinião pú-
blica, para que se torne politicamente difícil a criação 
de outros benefícios semelhantes, e bater no Governo.

Portanto, quem tem compromisso com a popula-
ção mais carente de nosso País apóia o Bolsa Família 
e as políticas de transferência de renda da Presidenta 
Dilma.

Eram essas as minhas colocações, Sr. Presiden-
te. Agradeço pela sua atenção, pois vamos instalar 
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agora a MP nº 617, que também é muito importante 
para o nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Acir, que fala pela 
Liderança do PDT e vai correndo agora para instalar 
uma Comissão Mista para mais uma medida provisó-
ria na Casa.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o grande e bom amigo Senador Luiz Henri-
que da Silveira, que está ali juntando os dados para 
o discurso.

Com a palavra V. Exª e, em seguida, Senadora 
Angela Portela.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, ilustre 1º Vice-Presidente desta 
Casa, Senador Jorge Viana, que tão brilhantemente 
representa o Estado do Acre no Senado Federal, Srªs 
e Srs. Senadores, no próximo dia 19, terça-feira, reúne-
-se neste Congresso a Frente Parlamentar em Defesa 
da Indústria Têxtil e de Confecções da qual sou coor-
denador aqui no Senado.

Qual é o objetivo? 
O objetivo é discutir os cenários atuais, os de-

safios e as perspectivas do futuro e a demanda de 
um setor que reúne mais de 30 mil empresas, sendo 
a maioria de médio, pequeno e micro portes e que 
emprega diretamente 1,7 milhão de pessoas, sendo 
que 80% desse contingente laboral são constituídos 
de mulheres.

A indústria têxtil e de confecções tem uma impor-
tância fundamental em todo o mundo. É uma indústria 
intensiva de mão de obra. É uma indústria que movi-
menta toda a economia.

Para V. Exª ter uma ideia, Sr. Presidente, no Brasil, 
além daqueles 1,7 milhão de empregos diretos, a indús-
tria têxtil gera 4 milhões de empregos indiretos – 1,7 
milhão de empregos diretos e 4 milhões de empregos 
indiretos – e movimenta uma cadeia que envolve, na 
produção, na comercialização dos serviços, na publici-
dade, cerca de 8 milhões de pessoas. O mercado têx-
til e de confecções é dos mais dinâmicos, realizando 
lançamentos, no mínimo, a cada quatro meses ao ano.

Em 2010, o consumo per capita mundial de fibras, 
entre as quais o algodão, era de cerca de 12 quilogra-
mas por habitante. Em 2010, foram consumidas 80 
milhões de toneladas de fibras, sendo 62% de fibras 
químicas ou sintéticas e 38% de fibras naturais, como o 
algodão. Já a produção mundial de fios, tecidos, malhas 
e confecções foi de 76 milhões de toneladas em 2010.

O mapa da produção mundial começou a mudar 
na década de 80, saindo dos Estados Unidos, da Euro-

pa e do Japão para países emergentes da Ásia, mais 
recentemente do Leste Europeu, do Norte da África e 
do Caribe. Atualmente, a Ásia é responsável por 72% 
do volume total de produtos têxteis feitos no mundo.

Sr. Presidente, este é um setor fundamental para 
o nosso País. Somos mais de 200 milhões de habitan-
tes. Esse número expressivo nos coloca como um dos 
dez mais importantes mercados do mundo. Fazemos 
produtos têxteis de toda a cadeia, desde o algodão e 
outras fibras até os tecidos e as confecções. Temos uma 
fantástica rede de distribuidores e de pontos de venda.

Por tudo isso, não era para haver crise do setor 
têxtil. Na última década, 40 milhões de pessoas que 
estavam fora do mercado foram catapultadas para o 
consumo. Programas sociais como o Bolsa Escola e 
o Bolsa Família ajudaram a aumentar o poder aquisi-
tivo das populações periféricas. No entanto, o setor 
têxtil, de cama, mesa, banho e confecções, incluído aí 
o calçadista, vem perdendo competitividade, com as 
exportações sendo reduzidas a 8% do total produzido. 
Eu quero repetir esse dado: do total produzido por 1,7 
milhão de trabalhadores em 30 mil empresas no Bra-
sil, apenas 8% vai para o mercado externo. Isso vem 
ocorrendo, apesar de ainda ocuparmos o quinto lugar 
na produção de têxteis e o quarto na de confecções. 

Não obstante o comércio mundial do setor ter 
crescido 83%, o brasileiro só cresceu 34% em 2010. 
Com isso, só participamos do mercado global com 
ridículos 0,5%, embora tenhamos, como disse, mais 
de 30 mil empresas brasileiras que empreguem dire-
tamente, como já afirmei, mais de 1,7 milhão, sendo 
– como já falei – 80% mulheres.

O faturamento da cadeia têxtil em confecções 
vem caindo preocupantemente: em 2011, foi de US$67 
bilhões; em 2012, caiu para US$56,7 bilhões, o que 
representa uma queda de cerca de 11% de um ano 
para o outro.

Já as importações, que em 2012 representavam 
quase 20%, 19,6%, só no primeiro trimestre de 2013 
já atingiram 8,8%. Mas esse número pode ser segu-
ramente ampliado, aumentado, pelos milhares de tu-
ristas que trazem produtos do exterior. Nas malas de 
Miami e Nova York, principalmente, chegam, a cada 
dia, milhares de toneladas de produtos confecciona-
dos lá fora, cujo montante é inestimável e está fora de 
qualquer estatística. 

No ano passado, somente Nova York recebeu 1,5 
milhão de turistas brasileiros, que lá deixaram US$6 
bilhões. Só o Consulado de São Paulo forneceu visto 
para 700 mil pessoas em 2011. 

O drama da indústria têxtil não está só nos gar-
galos da carga fiscal, da ciclotimia do câmbio, não está 
apenas nos juros que, embora declinantes, ainda são 
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dos mais altos do mundo, não está nos gargalos da 
infraestrutura, não está no baixo investimento nacio-
nal em ciência, tecnologia e inovação. O drama da in-
dústria têxtil está também nessa avalanche de gente 
que, tendo o Brasil encarecido, foge para o exterior a 
fim de comprar produtos mais baratos e enche suas 
malas com produtos têxteis que acabam reduzindo o 
mercado interno.

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para chamar a aten-
ção desta Casa e, principalmente, dos telespectadores. 
A indústria têxtil é vital para a geração de empregos, é 
uma das indústrias, junto com a construção civil, que 
mais mobiliza mão de obra. Precisa de uma política 
de alavancagem para que possa não apenas atender 
a uma demanda crescente de um mercado crescente, 
mas possa, também, atingir um nível de competitivida-
de que lhe permita fazer frente a produtos que vêm do 
exterior subfaturados, a produtos que vêm do exterior 
com elaboração e preços estabelecidos fora das regras 
da Organização Mundial do Comércio e produtos que 
vêm aos milhares nas malas dos milhares de brasilei-
ros que, dia após dia, vão ao exterior com esse fim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Luiz Henrique, pelo 
pronunciamento e pela preocupação que expressa da 
tribuna do Senado – V. Exª que foi prefeito, governador 
e estimulou sempre o parque industrial, especialmente 
em Santa Catarina, mas como ex-Ministro também –, 
a preocupação com esse setor, que é tão importante, 
da economia brasileira.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Angela Portela. Em seguida, falo fazendo uma comu-
nicação inadiável.

Com a palavra V. Exª.
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente Senador Jorge Viana, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, embora seja costume o dia 12 
de junho ser lembrado no nosso País como o dia em 
que se comemora o dia dos namorados, é também o 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. 

Hoje, Sr. Presidente, de Norte a Sul ou de Leste 
a Oeste do Brasil, crianças de cinco a dezessete anos, 
estão pescando caranguejos em mangues, lavando 
lápides de cemitérios, limpando casas, vendendo ba-
las nos semáforos, oferecendo mercadorias de porta 
em porta, fazendo carvão e tijolos, cortando cana-de-
-açúcar, plantando fumo, recolhendo lixos, vigiando 
casas e, até mesmo, sendo submetidas a condições 

degradantes análogas às de escravos no cultivo de 
mandioca. Acrescentem-se a estas atividades ilegais e 
degradantes, o tráfico de drogas e a exploração sexual.

Na maior parte do mundo, o trabalho infantil é 
considerado crime. A proteção à criança constitui prin-
cípio basilar da civilização.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
estabelece que todas as crianças gozarão da mesma 
proteção social, assim como toda pessoa tem direito 
à instrução.

Criança deve ter acesso ao estudo, deve contar 
com convívio familiar, deve brincar, deve alimentar-se 
bem, deve receber estímulos culturais. No mundo in-
fantil, o trabalho não deve ter nenhum espaço.

No Brasil, Sr. Presidente, como sabemos, a le-
gislação é bem clara nesse sentido. De acordo com a 
Constituição Federal, até os 13 anos de idade, o tra-
balho é totalmente proibido. O mesmo estabelece a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA).

Desta forma, o trabalho é absolutamente proibido 
para menores de 14 anos e, dessa faixa etária até os 
15 anos, permitido apenas na condição de aprendiz.

Mesmo entre os 16 e 17 anos, quando o trabalho 
é liberado, não pode comprometer a atividade escolar, 
não pode ocorrer em condições insalubres e não pode 
abranger jornada noturna de trabalho. 

Mesmo assim, embora inconstitucional, esta rea-
lidade persiste em nosso País. Dados oficiais registram 
que, em 2011, era ainda de 3,6 milhões o número de 
crianças e adolescentes que exerciam algum tipo de 
atividade remunerada. É um número com o qual não 
podemos conviver.

Não é à toa, portanto, que marcamos no calen-
dário das lutas sociais e políticas de nosso País o Dia 
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, instituído pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2012.

Fenômeno social presente na história do Brasil 
há muito tempo, o trabalho infantil teve origem nos pro-
cessos de colonização portuguesa e de implantação da 
escravidão. Desde então, crianças indígenas e negras 
passaram a sofrer os rigores do trabalho infantil. Mas, 
senhores legisladores que representam aqui cada uni-
dade da Federação, neste dia 12 de junho, podemos 
sim comemorar o amor e o dia dos namorados, mas 
lembrando também que estamos em uma luta incan-
sável para erradicarmos essa chaga social que nos 
envergonha muito, que é o trabalho infantil.

Concedo o aparte ao nobre Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senadora Angela Portela, fico muito feliz de ver que a 
senhora trouxe o assunto aqui. Talvez, se a senhora 
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não trouxesse, nenhum outro de nós traria o assunto 
de que hoje é o dia da luta contra o trabalho infantil. E, 
trouxe, sim, também, as comemorações que nós po-
demos fazer no Brasil e no mundo, da redução dessa 
praga, dessa condenação, dessa forma de escravidão. 
Uma criança trabalhando no lugar de estudando ou 
brincando é uma criança escrava. Além disso, é uma 
maneira de a gente impedir o desenvolvimento dela, é 
uma maneira de comprometer o futuro dela e do País, 
porque, ao comprometer a educação da criança, com-
prometemos a maior fonte de energia de um país, que 
é a inteligência do seu povo, que é o desenvolvimento 
científico, tecnológico e cultural de suas pessoas. En-
tão, eu fico muito feliz de vê-la trazendo o assunto e, 
de fato, lembrando que nós temos o que comemorar. 
Ainda não concluímos, ainda falta muito, sobretudo, 
depois de saírem do trabalho irem à escola. Hoje – não 
digo os pequenos, mas a partir dos 12 anos –, já ficam 
muito na rua. Daí que alguns venham erradamente 
defender o trabalho infantil para que as crianças não 
fiquem na rua. Eu, recentemente, ouvi aqui nesta Casa 
alguém defendendo isso. Eu acho que tem que tirar 
da rua, mas para a escola. Em escolas boas, bonitas, 
agradáveis, as crianças ficam. Criança não sai de es-
cola que for boa. O que é preciso é adaptar a escola 
ao gosto da criança. Então, nós demos um salto. Fico 
feliz de vê-la trazendo essa lembrança no dia de hoje. 
Ao mesmo tempo, como a senhora disse há pouco, nós 
temos muito ainda a percorrer e esperemos, daqui a 
mais alguns anos, comemorar um salto muito maior: 
a abolição total do trabalho infantil e a universalização 
real, não apenas de matrícula, mas também de aten-
dimento na escola. Parabéns para a senhora!

A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigada, Senador Cristovam.

Eu, assim como o senhor, também sou daquelas 
que acredita que a criança tem que estar na escola, 
estudando, aprendendo, brincando, tendo a oportuni-
dade de se desenvolver com dignidade, tendo a opor-
tunidade de ter acesso a escolas de boa qualidade. É 
por isso que lutamos e trabalhamos.

Eu quero registrar também uma sensível melhora 
nesse quadro do trabalho infantil apontado pelo IBGE, 
Senador Cristovam. Em 1992, eram 8,4 milhões de 
crianças e adolescentes que trabalhavam no País. Esse 
contingente caiu para 5,3 milhões, em 2004, e para 4,3 
milhões, em 2009. Representa, portanto, uma queda 
significativa. Mesmo assim, o número representava, à 
época, 9,8% do total de crianças nessa faixa etária. 
Quer dizer, mesmo que observemos essa melhora nos 
indicadores, há necessidade de um empenho maior dos 
governos federal, estadual e municipal, da sociedade 
civil organizada, da sociedade como um todo para a 

luta contra o trabalho infantil, para a erradicação do 
trabalho infantil.

O declínio se mantém, e o último número oficial 
disponível, como vimos, é de 3,6 milhões, em 2010, o 
que representava 3,9% das 86,4 milhões de pessoas 
ocupadas com 10 anos ou mais de idade. Está, assim, 
centrada no grupo mais frágil a faixa de crianças e ado-
lescentes com idade entre 10 e 13 anos, que voltou a 
subir em 1,56%. Em 2010, foram registrados 10.946 
casos de trabalho infantil a mais do que no ano de 2000.

Os dados mostram que, no Norte, houve aumento 
do trabalho infantil nos Estados do Acre, Amazonas, 
Pará, Tocantins e no meu Roraima.

Em Boa Vista, capital de Roraima, de acordo com 
a Secretaria Municipal de Gestão Social, há informa-
ção de que, atualmente, 1.038 crianças com idade 
entre 7 e 15 anos...

(Soa a campainha.)

A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 
– ...são atendidas no Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil.

As atividades são realizadas em núcleos instala-
dos em Centros de Referência, os CRAs, e em praças 
públicas da capital. As crianças e os adolescentes par-
ticipam de atividades no horário oposto ao da aula. São 
realizadas ações educativas, culturais e esportivas que 
ajudam a manter esse público afastado do trabalho.

Sr. Presidente, se os dados mostram um avanço 
importante na erradicação...

(Soa a campainha.)

A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – ... 
do trabalho infantil – só para concluir, Sr. Presidente –, 
em especial nos últimos dez anos, significam, também, 
que permanece o desafio de erradicar a presença de 
crianças no mercado de trabalho.

É preciso especial combate à participação de 
crianças em funções consideradas mais precárias, 
como o trabalho doméstico, o comércio ambulante, a 
agricultura, a produção de carvão e de tijolos, o corte 
de cana-de-açúcar, por exemplo. No caso da ativida-
de doméstica, sabemos que cerca de 260 mil crianças 
trabalham, hoje, em casa de terceiros.

Aproveito, então, por oportuno, a passagem, hoje, 
do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, para 
chamar a atenção da sociedade para a necessidade 
de combatermos esse crime que, ainda hoje, impede 
que milhões de crianças estejam na escola, estudan-
do, se preparando para ter um futuro digno.

(Interrupção do som.)

A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Só para concluir (Fora do microfone.)
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Em outubro, o Brasil vai realizar, aqui em Brasília, 
a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, para 
discutir políticas voltadas à erradicação do trabalho 
infantil no mundo. Será, penso assim, a oportunidade 
que o País terá de apontar caminhos que reduzam o 
trabalho infantil, que é um crime, e um bom momen-
to, também, para diminuir os entraves, para diminuir 
as questões que acabam impedindo que governos e 
sociedade possam se mobilizar para a importância de 
combater o trabalho infantil.

Portanto, Sr. Presidente, que os dados do IBGE 
possam subsidiar a elaboração dos Planos Plurianu-
ais dos Municípios e do Governo do Estado, especial-
mente em relação...

(Interrupção do som.)

A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
... à formulação de políticas públicas de combate ao 
trabalho de crianças e adolescentes, e à definição de 
metas claras, para que a gente possa enfrentar, com 
realismo, essa questão tão grave e que envergonha o 
nosso País, que é o trabalho infantil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu que cumprimento V. Exª, Senadora Angela.
De fato, como lembrou o Senador Cristovam, é 

muito importante que a senhora tenha tomado a inicia-
tiva de trazer esse tema, pois hoje é um dia em que se 
alerta para o trabalho infantil. São milhões de crianças 
no mundo inteiro, 70% meninas, que estão escravas 
do trabalho infantil.

Então, cumprimento mais uma vez V. Exª por 
essa luta.

Eu passo a Presidência dos trabalhos para o Se-
nador Paulo Davim, para que eu possa fazer uso da 
tribuna para uma comunicação inadiável; em seguida, 
o Senador Cristovam, voltando à lista de inscritos, e, 
depois, o Senador Alvaro Dias, como Líder.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, logo depois de empossada a Mesa Dire-
tora, da qual V. Exª faz parte, aliás, com muito brilho, 
foi anunciado pelo Presidente Renan Calheiros que 
nós teríamos, de tempos em tempos, reuniões temá-
ticas para discutir, sem necessariamente ser atrelada 
essa discussão a uma deliberação, temas relevantes. 
Acontece que não tivemos ainda nenhuma reunião 
dessa natureza.

Eu, a título de sugestão, apresentei um requeri-
mento, que, ao ter sido subscrito por todos os Líderes 
partidários desta Casa, tem uma força que vai além 
de uma simples sugestão, que é a da realização de 
uma sessão temática para discutir a grave situação fi-
nanceira que atravessam as Santas Casas no nosso 
País e os hospitais filantrópicos.

Eu apresentei, no dia 29 de maio, esse requeri-
mento, que está aguardando deliberação. Eu peço a V. 
Exª que o coloque em votação, assim que for possível, 
de tal modo que possamos caminhar para a realização 
dessa sessão temática.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento já está identificado aqui na Mesa.

Temos vários requerimentos, mas assumo o com-
promisso, com o auxílio da Assessoria da Mesa, de 
levar o requerimento de V. Exª para que, o quanto an-
tes, possa ser colocado em apreciação.

E devo dizer que também me associo a esta co-
brança a nós mesmos, porque tenho levantado o assun-
to nas reuniões da Mesa, de iniciarmos um processo 
de debates temáticos aqui no Senado, o que será um 
ganho. Não faz sentido nós realizarmos sessões que 
poderiam estar com quórum pleno e não debatermos 
temas que atendem aos interesses da sociedade bra-
sileira e do nosso País. É claro que os temas trazidos 
à tribuna sempre são de interesse do País, mas é dife-
rente de haver um entendimento para debater um tema, 
por uma tarde inteira. Com isso, nós só ganharíamos.

Eu passo a Presidência para o Senador Davim.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Passo a palavra ao Senador Jorge Viana, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, de modo 
muito especial, dirigir-me ao Ministro dos Transportes, 
aos técnicos do DNIT, aos dirigentes da ANTAQ. E, de 
modo muito especial, estou certo de que falo aqui algo 
que toda a Bancada Federal do Acre e toda a Bancada 
Federal de Rondônia, especialmente as Bancadas aqui 
do Senado, gostariam de estar falando, até porque já 
se posicionaram sobre isso.

Há uma demanda, apresentada especialmente 
pela população do Acre, com ressonância em Ron-
dônia, que já não há mais nenhuma razão, nenhuma 
explicação de ser passada adiante. Estou no Senado 
há quase 2,5 anos, outros colegas há mais tempo, e há 
um tema recorrente que estamos trazendo à tribuna. 
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Fizemos audiências com Ministros, trocou-se o Ministro 
dos Transportes, levamos novamente o tema, e o fato 
é que não há uma resposta. Aliás, a resposta é pos-
tergar sempre. Estou me referindo à ponte sobre o Rio 
Madeira, na BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho.

Não tem sentido um descaso tão grande com um 
Estado como o Acre, em uma estrada estratégica, que 
passa pelo Mato Grosso, passa por Rondônia, passa 
pelo Acre e faz a nossa ligação com os países vizinhos, 
chegando à Bolívia, ao Peru e à costa no Pacífico.

O fato é que todas as pontes que estavam para 
ser feitas, nas rodovias federais, no Acre, foram feitas. 
Eu, ainda como Governador, outros que o foram an-
tes de mim, o Governador Binho e o Governador Tião 
Viana fizemos todas as pontes: pontes ligando com a 
Bolívia, com o Peru; as nove pontes grandes no Acre. 
Mas há uma obra, uma ponte sobre o Rio Madeira, 
que é fundamental para que não corramos o risco de 
voltar ao tempo do isolamento: a ponte do Abunã, no 
Madeira, que não é feita.

E alguns podiam perguntar: “Mas por que não é 
feita?” Acho que há certo descaso das autoridades. 
Nessa parte, após Porto Velho, há uma pequena po-
pulação de Rondônia – de Extrema e de Califórnia –, 
que, não importa a quantidade, tem que ser tratada 
com respeito; a partir daí, é tudo Acre. O certo é que, 
mesmo com o empenho da Bancada de Rondônia – 
e vale aqui o registro –, que sempre se empenhou, e 
a Bancada do Acre, essa ponte não acontece. Segui-
damente, a licitação é adiada, é cancelada; o projeto 
é cancelado, novo prazo para projeto é apresentado. 
Damos satisfação à população, mas depois temos que 
dar desculpas e mais desculpas.

E, hoje, na Comissão de Infraestrutura, apresen-
tei um requerimento que convoca representantes do 
Ministério dos Transportes, da ANTAQ e do DNIT, para 
que possam prestar contas e dar, de uma vez por to-
das, os esclarecimentos de por que tanto descaso no 
trato de uma obra estratégica e tão importante para o 
Acre e para o Brasil.

O fato é que há uma relação...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...direta 
– parece-me, Sr. Presidente – entre a demora na exe-
cução dessa obra e os interesses postos. Há décadas, 
uma empresa faz o transporte dos veículos por balsa 
no Rio Madeira, e o absurdo é que, segundo informa-
ções colhidas, reunidas, há um faturamento líquido de 
quase R$60 mil por dia.

Agora, imagine, não conheço melhor negócio para 
os proprietários e pior negócio para os cidadãos, para 
os usuários: cobra-se, pelo transporte de uma carreta, 

R$130,00; um veículo mais leve paga quase R$14,00 
pelo transporte de 30 minutos, numa balsa, e nenhum 
centavo desse...

(Interrupção de som.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...recurso 
arrecadado vai para a melhoria da BR-364. O dinheiro 
vai para o bolso do proprietário desse esquema, que 
não tem outra função nesse momento a não ser tirar 
dinheiro do cidadão, encarecendo os produtos, as mer-
cadorias, e elevando o custo do transporte rodoviário, 
já caro, entre Porto Velho e Rio Branco, entre o resto 
do Brasil e o Acre.

Então, eu, daqui da tribuna, sei que falo em nome 
do cidadão acriano, de todos os que trabalham e que 
precisam de um transporte eficiente. Já pedimos, já 
levei este assunto à Presidenta Dilma, que já deter-
minou providências ao Ministério dos Transportes, e 
nada acontece.

Agora, nesta semana, mais um atraso! É uma 
verdadeira máfia que fica criando, junto ao TCU, junto 
aos órgãos de fiscalização...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... obs-
táculos para que não se tenha o início das obras. É 
uma ponte de 1,2km, e o projeto, parece, é proposi-
talmente feito errado. Numa hora, é o projeto errado, 
a licitação conduzida erradamente, e há sempre uma 
banca de advocacia trabalhando para que essa obra 
não aconteça. O faturamento da empresa é de mais de 
R$20 milhões por ano! É o melhor negócio do mundo, 
mas é o pior negócio do mundo para o usuário, para o 
cidadão, numa situação para a qual não há explicação.

Nós fizemos todas as pontes sobre todos os rios 
do Acre, e essa, do Madeira, por conta de um negócio 
estabelecido há 20 anos... Foram cinco contratos feitos 
com a Antaq ao longo desses anos, com o Ministério 
dos Transportes, e ninguém consegue pôr fim a uma 
situação absurda como essa.

Eu queria concluir dizendo que estou com um 
requerimento apresentado hoje, chamando os repre-
sentantes do Ministério dos Transportes...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... da 
Antaq, do Dnit, para termos uma audiência na Comis-
são de Infraestrutura e, de uma vez por todas, encon-
trarmos uma maneira de tratar com respeito o cidadão 
de Rondônia e do Acre, que está sendo desrespeitado. 
Estou falando de um verdadeiro absurdo que acontece 
e para o qual ninguém toma providências.

Espero, sinceramente, que o novo Ministro dos 
Transportes, César Borges, possa tomar providências, 
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porque também a ele estarei endereçando um ofício, 
relatando esse absurdo com que temos convivido ao 
longo de anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Obrigado, Senador Jorge Viana.
Voltando à lista dos inscritos, eu convido o Se-

nador Cristovam Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Paulo Davim, permita-me, pela ordem, enquanto o 
Senador se dirige à tribuna?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Só para registrar a presença 
do Varlei, Presidente da Cobap. Eu vou falar mais sobre 
o tema amanhã, mas desde já cumprimento todos os 
diretores que, hoje, na Comissão de Direitos Huma-
nos, no setor de legislação participativa, registraram 
um projeto para que o aposentado e o pensionista ga-
nhem o mesmo percentual de reajuste do salário de 
referência que ganhava na hora em que se aposen-
tou. É um projeto singelo, equilibrado, tranquilo, cujo 
impacto é pequeno.

Eu estou, então, cumprimentando o Varlei, o Sr. 
Osvaldo, do Rio Grande do Sul, e, em seu nome, cum-
primento todos, dizendo que falarei a respeito no perío-
do maior, de 20 minutos, dando detalhes desse projeto.

Era isso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu creio, Senador 
Paim, que esta Casa devia se debruçar, nestes dias, 
Senador Alvaro, para tentar responder a uma pergunta 
feita pelo Ministro Mantega – pelo menos é o que está 
nos jornais. Ao sair, ontem, da reunião com a Presidenta 
Dilma, ele perguntou: “Que crise? Onde está a crise?”

Eu respondo daqui, Senador Paim. A crise está 
nessa pergunta. Quando o Ministro da Fazenda, diante 
dos indicadores que aí estão, pergunta que crise, esta 
é a maior das crises, porque é a crise de ele não estar 
vendo a crise. E, quando a gente não vê uma crise, 
não a enfrenta. E, quando não a enfrenta, não resolve.

A crise está, por exemplo, para que ele veja, no 
fato de que as medidas fiscais tomadas ultimamente 
geraram uma perda de receita de R$50 bilhões por 
conta das desonerações, sem o impacto que se es-
perava no aumento da produção.

A crise está no fato de que, no ano que termina 
em abril deste ano, a produção industrial caiu 1,1%; e 
a produção total, como todos sabem, não deve chegar, 

neste ano, a mais de 2%, quando, no ano anterior e 
no ano anterior ainda, cresceu tão pouco.

A crise está, portanto, no fato de que o Ministro 
não está vendo que o crescimento não está vindo, ape-
sar das medidas que são tomadas do ponto de vista 
fiscal, achando que o crescimento vem da redução do 
preço que viria da redução de impostos, quando nem 
quer dizer que a redução de impostos leva a uma re-
dução de preço – porque isso depende se a deman-
da está alta ou não está –, nem quer dizer que esses 
impostos se transformam numa queda de custos do 
empresariado. O resultado é prova de que não houve 
o retorno que se esperava.

A crise está em uma inflação de 6,5%, dois pontos 
acima da meta de 4,5%, no patamar superior de 6%.

Essa é uma crise sobre a qual não se precisa 
perguntar; basta ir ao supermercado, basta ir às lojas, 
basta observar as indústrias, especialmente as indús-
trias de transformação.

E ainda o Ministro pergunta: “Que crise?”
A crise está, por exemplo, no fato de que o saldo 

comercial, que foi de 20 bilhões no ano anterior, caiu 
agora para 7,7 bilhões. De 20 caiu para 7,7! E a gente 
sabe que é esse saldo que serve para compensar e 
pagar os juros, que é muito mais do que o saldo de 20. 
E, agora, vai ser muito mais ainda do que o saldo de 
sete, porque o que acontece, que a gente vê, é que, 
por conta disso, a poupança fica em 14,1%. Essa é 
a crise, Senador Paim; a crise de uma poupança in-
suficiente para oferecer os recursos do investimento 
que levariam a aumentar a produção, única forma de 
impedir a inflação.

O Senador Paim é um dos grandes baluartes aqui 
da defesa dos aposentados. Ontem eu conversei com 
ele. Não adianta aumentar os salários dos aposenta-
dos se não se controla a inflação, porque o primeiro 
segmento da sociedade que sofre com a inflação é 
o de aposentados, porque os trabalhadores na ativa 
eles conseguem reajustes. Perdem, mas recuperam. 
Se desorientam, porque não há um padrão de troca 
na sociedade que mereça credibilidade, mas eles con-
seguem recuperar. O aposentado não. O aposentado, 
para conseguir o reajuste, sofre muito. 

Há pouco eu lia que, na Alemanha, durante a in-
flação, na Rússia, durante a inflação, os generais que 
lutaram na guerra pediam esmola nas ruas, porque 
viviam do soldo de General do Exército na reserva, 
aposentado, soldo que, embora alto, a inflação cor-
roeu tudo.

Por isso, Senador Paim, eu acho que o senhor 
deve ser um dos grandes baluartes da luta para com-
bater a carestia que virá da inflação.
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Mas eu passo a palavra ao Senador Aloysio que 
pediu um aparte, antes dizendo que, em seguida, con-
tinuarei falando qual é a crise para o Ministro Mantega.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Senador Cristovam Buarque, apenas para acrescentar 
mais um dos malefícios da inflação a essa longa lista 
que V. Exª vem desfiando nesse bom discurso, como 
sempre. É um malefício que afeta ao trabalhador na 
atividade. Refiro-me ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, o FGTS, que é patrimônio do trabalhador; 
é uma poupança que fica ali guardada e que é utiliza-
da pelo trabalhador quando perde o emprego, quando 
vai financiar uma moradia, quando quer fazer um in-
vestimento em um fundo de privatização etc. Ora, os 
dados que se têm são poucos, porque aquilo é fecha-
do, é uma caixa-preta, nem os próprios membros do 
Conselho Curador têm acesso aos dados que retra-
tam a situação efetiva do fundo. Mas a informação que 
eu tenho é de que, entre 2003 e 2010, o trabalhador 
brasileiro perdeu 34,4% do saldo do FGTS a que tem 
direito, porque a correção do fundo é baseada na TR 
mais 3% ao ano, o que não leva em conta a inflação 
do período, que, naquele período, medida pelo IPCA, 
foi de 5,22%; e agora é bem mais. De modo que esse 
patrimônio do trabalhador, na atividade, está sendo 
corroído aos poucos pela inflação e também pela uti-
lização temerária desse fundo por parte do governo 
para financiar, a fundo perdido, programas meritórios, 
mas que não deveriam ser financiados pelo FGTS, 
como é o caso do Minha Casa, Minha Vida.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senador.

Realmente, eu creio que esse é mais um item em 
que eu não havia pensado na hora em que preparei o 
discurso, mas que realmente deve ser incluído.

Todavia, continuando na linha daqueles que eu 
imaginei, a crise está no fato de que a dívida que, em 
2010, era de 53,3% do Produto Interno Bruto, em abril 
deste ano, chegou a 59,2%! É de 59,2% a dívida bruta! 
Até porque, sobre a dívida líquida, o governo sempre 
diz que é pequena, mas através de mecanismos de 
contabilidade criativa, que não garantem que, de fato, 
é aquele o montante correto da dívida.

E, aí, vem mais uma razão da crise, Senador 
Aloysio. A crise vem dessas manipulações de conta-
bilidade criativa, porque elas provocam uma degrada-
ção da confiança dos agentes econômicos. Porque, 
se o governo manipula alguns dados, pode manipular 
muitos outros, e os agentes ficam sem saber qual é 
a orientação que eles vão ter para seguir o mapa de 
seus investimentos.

A crise está, por exemplo, nas contas públicas, 
que tinham um superávit primário de 3% e que, agora, 

será de apenas 1%. Mesmo os 3% não eram capazes 
de cobrir todos os custos, quando a gente incluía os 
juros da dívida. Agora, a gente vai ter de aumentar a 
dívida para cobrir o pequeno nível do superávit pri-
mário que o Brasil terá. Isso vai elevar a dívida, mais 
uma vez vai derrubar a confiança. Aí, diminuem os in-
vestimentos. Mais uma vez, isso termina ampliando-se 
em um verdadeiro círculo vicioso criado no Brasil pelo 
uso excessivo, eu diria mesmo irresponsável, de pa-
cotes pontuais e conjunturais, sem a perspectiva geral 
da economia nem o longo prazo que ela deve seguir.

O emprego – que é um ponto, devemos reconhe-
cer, que o Ministro Mantega tem conseguido manter, 
mesmo com toda a crise internacional – está às vés-
peras de começar a sofrer por falta de investimentos. 
Ele está aí porque as desonerações não têm gerado 
novos empregos e gera uma perplexidade do empre-
sário, que não sabe em que setor investir. E, então, o 
emprego vai estar ameaçado.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Mesmo esse setor, que é positivo na economia, 
o desemprego baixo, está ameaçado também quando 
a gente vê a perspectiva de médio e de longo prazo, 
porque não cresce o nível de emprego quando os em-
presários não têm confiança em investir.

A crise está no Real em relação ao dólar, por 
exemplo. Basta ler os jornais para ver o processo de 
diminuição do valor do Real, que pode trazer um lado 
positivo na dinâmica da produção industrial na concor-
rência, por exemplo, com a China; porém, trará, certa-
mente, um aumento da taxa de inflação.

As causas da crise, Senador Presidente – e eu 
peço mais dois minutos – está no descontrole dos gas-
tos públicos, no uso pouco responsável de incentivos 
ao consumo, sacrificando as contas públicas e desin-
centivando a poupança. É bom no imediato, sobretudo 
para o consumidor, mas não é bom para o longo prazo, 
sobretudo para a poupança.

A crise está em uma política industrial antiga, que 
visa a competitividade como uma questão de redução 
de custo, e não como fruto da inovação. O governo não 
percebeu que é preciso inovar para reduzir custos e, 
com isso, impedir que a demanda pressione os preços.

Procura-se muito saber a causa da inflação. Mas 
é tão simples; é uma questão de Aritmética: com a de-
manda maior que a oferta, o preço sobe. O que pre-
cisamos saber é porque a demanda é maior do que a 
oferta. Por um lado, pelos incentivos ao consumo, in-
clusive taxa de juros e prazos muito convenientes, que 
endividam os indivíduos, mas aumentam o consumo, 
e também por falta de poupança e de investimento.
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Está na perda de credibilidade dos agentes eco-
nômicos por todas essas razões. É aí que está a cri-
se. Sobretudo, a crise está em não ver a crise e não 
saber o que ela está causando, criando uma euforia, 
que, por ser falsa, sem base, agrava a crise que se 
nega à existência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador Cristovam?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador Suplicy, com muito prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A 
ponderação de V. Exª é relevante, mas eu tenho a 
impressão de que, quando o Ministro Guido Mantega 
pergunta qual é a crise, é porque ele está levando em 
consideração alguns elementos que são positivos, da...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –Tenho 
a impressão de que ele se baseia em elementos po-
sitivos da economia brasileira. Poderíamos citar que 
a taxa de desemprego é das menores desde que tem 
sido medida a taxa de desemprego nas seis regiões 
metropolitanas do País; que a taxa de crescimento, 
ainda que aquém daquela que gostaria, é positiva e 
ele tem a perspectiva de que poderá ser muito incre-
mentada no próximo semestre e no ano que vem. Ele 
tem confiança, também, de que a taxa de inflação, 
que subiu ao teto de 6,5% da meta fixada – 4% –, 
ainda é considerada dentro da meta do Banco Cen-
tral. Acho que são importantes as reflexões de V. Exª. 
A respeito do tema que V. Exª está colocando, sobre 
o quanto deveria ser definido, seja o aumento da de-
manda, seja o aumento dos investimentos, eu queria 
fazer uma recomendação. Hoje, o ex-Ministro Antonio 
Delfim Netto escreve na Folha de S.Paulo um texto 
denominado “Equilíbrio” – ainda há pouco eu comen-
tava com o Senador Armando Monteiro, que também 
chamou minha atenção para esse texto –, que trata o 
assunto como um economista muito bem informado. 
Ele sugere a leitura do artigo de Christopher Sims, 
Prêmio Nobel de Economia...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –... na 
American Economic Review recentemente. Acho que 
também essa consideração feita pelo ex-Ministro An-
tonio Delfim Netto pode ser lida com proveito por todos 
nós. Meus cumprimentos.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador, eu gostaria de ter mais tempo, porque 
este assunto mereceria, sim – e não porque eu estou 
falando –, o debate.

Eu queria responder ao Senador Suplicy, que co-
locou três pontos. O primeiro é o do desemprego. Eu 

próprio reconheci aqui que esse é um aspecto positivo 
do esforço feito pelo Ministro Mantega. Mas, quando a 
gente olha no presente, manteve-se o emprego; quan-
do a gente olha a perspectiva, por conta da falta de 
credibilidade, por conta do desequilíbrio das contas, 
por conta de diversos fatores, não dá para comemorar 
a estabilidade do nível de emprego.

No que se refere ao crescimento, não dá para 
comemorar essas taxas de crescimento, mesmo que 
sejam maiores do que em alguns países do mundo, 
como Estados Unidos e países europeus. Não dá. Não 
dá, pela dinâmica demográfica brasileira, que faz com 
que a renda per capita fique pequena, e não dá, so-
bretudo, porque nós partimos de um patamar muito 
baixo. Esses países...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
–... estão num patamar muito alto. O Japão se dá ao 
luxo de ter crescimento zero há anos, e a qualidade 
de vida do povo japonês não cai, diminui um pouco o 
consumo.

E, finalmente, sobre a inflação. Eu quero dizer 
aqui que é muito provável, Senador Aloysio, que nos 
próximos meses realmente tenhamos um alívio da dí-
vida, que tenhamos uma melhoria das contas. E aí é 
que vem o meu medo porque, ao haver uma pequena 
melhoria, é provável cair-se outra vez na euforia geral, 
e a euforia é inimiga da economia estável. Como numa 
casa também, ao ser muito eufórico com seu salário, 
você tende a se desequilibrar rapidamente. Vai melho-
rar, a economia conjunturalmente não vai piorar nos 
próximos meses, mas essa melhoria será negativa para 
o médio e o longo prazo, se nós não percebermos que 
ela é circunstancial, conjuntural. Ela não é estrutural e 
ela não acena para o futuro. Essa é a crise.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Convido o Senador Alvaro Dias, para uma co-
municação inadiável.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, realmente, o excelente 
discurso do Senador Cristovam Buarque poderia ter 
continuidade com outros itens que, certamente, da-
riam ainda mais substância à análise que faz da crise 
negada pelo Ministro Mantega. 

Eu poderia aduzir, como fez o meu Líder, Aloysio 
Nunes Ferreira, que o patrimônio extraordinário dos 
trabalhadores brasileiros, constituído pelo Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, vem sendo dilapidado 
impunemente. É inacreditável que esse extraordinário 
patrimônio seja dilapidado pelo Governo, de forma te-
merária e inconsequente, como vem ocorrendo. Inte-



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36043 

grantes do próprio Conselho Curador do FGTS estão 
temerosos diante da possibilidade de que o Governo 
utilize ainda mais recursos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, para custear determinados progra-
mas sociais.

O Governo se acostumou a fazer cortesia com o 
chapéu alheio. Faz cortesia com setores da economia 
com o chapéu dos Municípios brasileiros, isentando 
determinados tributos que compõem exatamente o 
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. 
Faz cortesia com o chapéu dos brasileiros a outros 
países, perdoando dívidas, como ainda recentemente 
o fez aos países da África. Faz cortesia com o chapéu 
dos trabalhadores, supostamente em benefício dos 
próprios trabalhadores, quando executa o Programa 
Minha Casa, Minha Vida basicamente com recursos 
oriundos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Agora um novo programa é lançado, e há esta 
perspectiva de que recursos do Fundo de Garantia 
também sejam utilizados. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida vem usando, 
de forma crescente, os recursos do Fundo. A utilização 
desses recursos direcionados à política habitacional 
coloca em risco o patrimônio líquido do FGTS.

Em 2012, por exemplo, os subsídios destinados 
ao Programa ultrapassaram a cifra de R$6,5 bilhões, 
superando o lucro líquido do Fundo apurado em 2011, 
de R$5,1 bilhões.

Nesse ritmo, a concessão de subsídios avançará 
sobre o patrimônio líquido do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço.

A preocupação de que recursos sejam usados 
cada vez mais, como vem ocorrendo, é fundada. Se-
gundo dados do Conselho Curador, desde março de 
2012 o Tesouro Nacional reteve em caixa cerca de 
R$4 bilhões que deveriam ser repassados ao FGTS, 
relativos a receitas arrecadadas com o adicional de 
10% do fundo pagos por demissões sem justa causa.

O Governo não vem honrando a sua contrapartida 
no Programa Minha Casa Minha Vida, ao não repassar 
a parcela do orçamento da União para ajudar a cobrir 
os subsídios feitos pelo FGTS.

Em 2012, de R$1,8 bilhão que o Tesouro deveria 
transferir, nada foi pago. Nesse contexto, o Fundo co-
briu toda a parte subsidiada do Programa que atende 
famílias de baixa renda – cerca de R$6,5 bilhões. Este 
ano, de R$1,8 bilhão, a União repassou até agora ape-
nas R$500 milhões.

Um dos integrantes desse Conselho Curador do 
Fundo, que não quis se identificar diz o seguinte: “O 
Governo não está repassando ao FGTS as receitas 
arrecadadas com o adicional de 10% nas demissões. 
Ficou de pagar, mas não deu prazo. Além disso, não 

está complementando a sua parte na concessão de 
subsídios no Minha Casa Minha Vida. 

A dilapidação do Fundo de forma sorrateira é mais 
um expediente da falta de transparência que caracteri-
za as ações do Governo Federal. O Governo opera na 
clandestinidade. São empréstimos secretos a Angola 
e Cuba; os gastos das viagens presidenciais serão si-
gilosos; o uso dos cartões corporativos é segredo de 
Estado. Enfim, este Governo adora a clandestinidade, 
Sr. Presidente.

Nós estamos trazendo à tribuna, hoje, esta de-
núncia da maior seriedade. É preciso impedir que este 
patrimônio dos trabalhadores seja dilapidado pelo Go-
verno de forma irremediável.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Voltando à lista de oradores, convido a Senadora 
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras.

Sr. Presidente, eu tenho ouvido com certa freqüên-
cia – e uma frequência inquietante – algumas vozes 
se erguerem contra o marco regulatório de explora-
ção do petróleo, em virtude da substituição do regime 
de concessão pelo regime de partilha na produção. 
Em relação a isso, nós já aprovamos, na Comissão 
de Assuntos Econômicos da Casa e na Comissão de 
infraestrutura, a realização de uma audiência pública 
para debater este novo leilão de petróleo, primeiro do 
pré-sal, que, segundo a ANP, acontecerá no mês de 
outubro ainda deste ano de 2013, e que será o primeiro 
sob o novo regime de partilha. 

Entendo que esse debate é fundamental no Brasil 
inteiro e, principalmente, aqui no Parlamento, porque, 
afinal de contas, discutir a exploração de petróleo pré-
-sal no Brasil, hoje, é discutir o próprio desenvolvimento 
nacional. Em torno desse debate, não apenas o modelo 
de exploração, mas também a destinação dos recur-
sos, que será, sem dúvida nenhuma, outro tema que 
mobilizará não só os pronunciamentos nesta Casa, 
mas também as opiniões através do voto. 

Há a intenção do Governo Federal de que a 
totalidade dos recursos do fundo do pré-sal seja di-
recionada na aplicação da educação, com o que eu 
concordo plenamente. Acho que o Brasil, que é uma 
das maiores nações do mundo, uma das maiores eco-
nomias, um território que tem dimensões continentais, 
com uma riqueza natural extraordinária, precisa, sem 
dúvida nenhuma, dar um salto qualitativo, e esse sal-
to nós conseguiremos através de uma ampliação da 
aplicação dos recursos na educação. 
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O Senador Cristovam tem sido um Senador a 
falar com total frequência aqui, neste plenário, da 
necessidade de reforçarmos os recursos para a edu-
cação. Então, Senador, hoje eu estou aqui para falar 
de petróleo, mas falar basicamente sobre o modelo 
exploratório, porque, repito, tem sido muito frequente 
a voz daqueles que se mostram contrários ao novo 
regime estabelecido, não mais de concessão, mas o 
de partilha para o pré-sal. 

Sr. Presidente, na verdade quem se manifesta 
contra o regime de partilha, no fundo – e falo isso com 
muita tranquilidade –, defende a privatização total da 
exploração do petróleo em nosso País. 

E defender a privatização da exploração signifi-
ca defender a maior parte dos recursos para o bolso 
dos donos das grandes empresas exploradoras de 
petróleo, enquanto a defesa do regime de partilha é a 
defesa de que a maior parte dos recursos de petróleo, 
Senadora Lídice, seja direcionada para o setor públi-
co. E aí, sim, o setor público fazer o bom uso desses 
recursos para aplicar naquilo de que precisa. E eu falo 
aqui de educação.

Mas a lógica da opção pelo regime de partilha é 
elementar. O modelo de concessão foi adotado em um 
cenário em que o País era importador de petróleo e ti-
nha reduzida capacidade de investimento. Além disso, 
e não menos importante, o risco exploratório no Brasil 
naquela época era considerado alto.

No atual contexto, a partir de uma nova conjun-
tura econômica e das grandes descobertas do pré-sal, 
a situação se inverteu.

O Brasil se tornou autossuficiente em petróleo e 
a Petrobras possui elevada capacidade de captação de 
recursos. A taxa de sucesso verificada na perfuração 
de poços na área do pré-sal é de 87%. Logo, o risco 
exploratório, como eu disse, é extremamente baixo.

Nessas condições, o regime de partilha de pro-
dução é muito mais vantajoso do que o regime de con-
cessão. Muito mais vantajoso para quem? Muito mais 
vantajoso, Presidente Paim, para o Brasil, muito mais 
vantajoso para o povo brasileiro. 

Em primeiro lugar, a receita do Governo no regi-
me de partilha será claramente superior à do regime 
de concessão. Algumas simulações apontam que a 
participação governamental pode crescer dos 55% 
registrados no modelo atual para 74% no novo regime.

Dessa forma, o Brasil alcançaria um patamar 
de arrecadação semelhante ao dos países grandes 
produtores de petróleo, nos quais a participação do 
Estado é superior muitas vezes a 70%.

Há, entretanto, razões ainda mais agudas que 
justificam a adoção do novo modelo. A questão de 
fundo está atrelada ao fato de que, tendo em vista a 

quantidade de reservas já projetadas, a produção de 
petróleo assumiu um papel ainda mais estratégico nos 
destinos do País e no exercício da soberania nacional.

Não me refiro à garantia da soberania nacional 
apenas no plano das posições ideológicas, mas na efe-
tiva necessidade de o Estado administrar, no interesse 
do povo brasileiro, uma riqueza natural de tamanha 
importância econômica e estratégica.

O fato de o Estado, no regime de partilha, ser o 
dono do petróleo faz toda a diferença. Nesse modelo, o 
Estado terá ampliada sua capacidade de planejamen-
to, podendo ajustar o ritmo da produção e exportação 
de petróleo aos interesses da Nação, como também 
formular uma política industrial voltada para o setor 
petrolífero.

Não podemos nos esquecer de que a tal “maldição 
do petróleo” – entre aspas – ou “doença holandesa” – 
também entre aspas – ocorreu justamente em países 
que descuidaram de sua política industrial, ante a far-
tura proveniente das fontes extraordinárias de divisas 
abastecidas pela exploração dos recursos naturais.

Embora a complexidade do setor produtivo bra-
sileiro, alicerçada na diversidade de seu parque in-
dustrial, possa servir de escudo contra os sintomas 
de desindustrialização experimentados pelos países 
que enfrentaram a “maldição do petróleo”, o fato é que 
precisamos dar máximo proveito aos recursos advindos 
da exploração do pré-sal para desenvolver indústrias 
de apoio e correlatas ao setor petrolífero. 

O Brasil poderá retomar o investimento em refino 
e petroquímica, agregando valor ao petróleo bruto, com 
vistas à exportação de produtos de maior qualidade e 
preço, com reflexos diretos na geração de empregos.

Nessa linha, é crucial que o ritmo de exploração 
e venda de petróleo não se dê de acordo com a ex-
pectativa de realização imediata de lucros das empre-
sas, mas segundo o que for mais conveniente para a 
economia do País como um todo, considerando um 
cenário mais em longo prazo. 

Por se tratar de um mercado bastante volátil, a 
decisão de quando e quanto vender torna-se essencial. 
Além disso, haverá momentos em que a conjuntura in-
terna ou externa indique a conveniência de preservar 
reservas para o futuro.

Outra crítica que é feita ao novo marco regulató-
rio e que merece ser rechaçada por nós diz respeito à 
exigência de índice mínimo de conteúdo nacional nos 
leilões. Essa é outra crítica que vem da oposição, de 
vozes da oposição, e não necessariamente a oposição 
como representante do interesse da Nação, porque 
neste caso não representa os interesses da Nação. 
Não representa os interesses do povo, mas sim os 
interesses dos segmentos privados que atuam nesse 
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setor. Então, quando criticam a exigência dos índices 
mínimos de conteúdo nacional de leilões o que fazem 
é exatamente isto, fazer com que se veja o lucro ime-
diato, e não a possibilidade de um desenvolvimento 
mais estruturado do Brasil nesse setor.

Essa exigência não é apenas uma invenção, e 
não se trata de uma invenção tupiniquim. Países como 
a Noruega e a Inglaterra, por exemplo, usaram o pe-
tróleo para fortalecer a sua indústria, a indústria local. 
Como disse o Presidente do BNDES, Luciano Coutinho: 
“Seria falta de inteligência não ter incentivos no Brasil 
para desenvolver a cadeia de óleo e gás”. 

Portanto, aqueles que afirmam que a exigência 
de conteúdo nacional atrasará o projeto de exploração 
do pré-sal se esquecem de que o Governo brasileiro 
detém a faculdade de regular o mercado, podendo 
fixar o ponto de equilíbrio entre a velocidade que se 
quer dar à produção do pré-sal e o desenvolvimento 
da indústria local.

A política de conteúdo nacional, aliás, já provou 
sua eficácia, pois foi responsável (...)

(Soa a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – (...) pelo ressurgimento, logo após o período 
da estagnação da indústria naval brasileira.

Com efeito, na última década, graças ao incre-
mento das atividades petrolíferas em águas profundas, 
que se refletiu no aumento da demanda pela produção 
de embarcações, o setor naval brasileiro se expandiu 
e modernizou sua capacidade produtiva.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu estou convencida de que a op-
ção do Brasil pelo regime de partilha de produção de 
petróleo, que foi aprovada nesta Casa, foi aprovada 
na Câmara dos Deputados – daqui, eu e a Senadora 
Lídice éramos Deputadas Federais e, com muito or-
gulho, nós votamos nessa matéria, entendendo essa 
como uma das principais leis aprovadas no País, nos 
últimos tempos – que esse novo regime de exploração 
de petróleo (...)

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu concluo nesse exato minuto, Sr. Presidente.

Estou convencida de que a opção pelo regime 
da partilha, em substituição ao regime de concessão, 
é o que melhor, repito, atende o interesse nacional, 
em benefício das cidadãs e dos cidadãos brasileiros. 

Portanto, penso que a continuidade dos deba-
tes, nesta Casa, acerca desse importante evento que 
ocorrerá no Brasil, em outubro, que será o leilão do 
petróleo do pré-sal, dentro do regime de partilha, com 

a Petrobras sendo operadora em todos os campos li-
citados, é muito importante e está na Ordem do Dia.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa, que 
falou como oradora inscrita.

Convido para fazer uso da palavra, pela Lide-
rança do PV, o Senador Paulo Davim. Em seguida, o 
Senador Humberto Costa.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, na semana passada, 
eu, juntamente com alguns companheiros Senadores 
e alguns Deputados, nos fizemos presentes (...) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Davim, eu sei que é indelicado, mas eu 
sei, também, que é do interesse de V. Exª.

Estamos aqui com uma criançada bonita nos visi-
tando, e eu queria dar boas-vindas aos alunos do Ensi-
no Fundamental do Instituto Divino Coração de Jesus.

Sejam bem-vindos ao Senado!
Sei que V. Exª, como médico, também, certamen-

te, concorda com este registro.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Claro, 

sem dúvida. Sejam bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Todos que nos visitam, sejam bem-vindos.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-

gado, Senador.
Como eu ia dizendo, alguns Senadores e alguns 

Deputados nos fizemos presentes na 7ª Reunião do 
Parlatino, que aconteceu na semana passada, em 
Havana, Cuba. Em particular, eu participei da comis-
são que discutiu saúde nos países da América Latina. 

Outros temas também foram abordados, como 
a violência, o tráfico, enfim, vários outros temas, mas 
eu me ative e participei dos debates da Comissão de 
Saúde do Parlatino.

Estavam presentes nesse encontro Parlamen-
tares do Equador, do Peru, da Argentina, do Uruguai, 
da Venezuela, da Bolívia, de San Martin, de Aruba, do 
Chile, de Cuba, de El Salvador, do México, do Brasil, 
da República Dominicana e de Curaçau, e o debate 
predominante na Comissão de Saúde do Parlatino foi 
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a promoção de saúde, a preocupação de todos os Par-
lamentares integrantes do Parlatino com as políticas 
estabelecidas nos países das Américas na promoção 
de saúde.

Quais as políticas para o combate ao tabagismo? 
Quais as políticas estabelecidas pelos governos para 
incentivar o enfrentamento à obesidade, ao sedentaris-
mo? E as políticas voltadas para os hipertensos, para 
os diabéticos? De forma que fossem oferecidas polí-
ticas para diminuir os malefícios, as sequelas dessas 
patologias e, consequentemente, se atingir o objetivo 
de todos os governos, que é a verdadeira promoção 
da saúde. 

Mas a preocupação também passou pela forma 
de financiamento dos sistemas de saúde dos países. 

Eu confesso que fiquei extremamente constrangi-
do quando países como Equador, que destina 3,5% do 
PIB para a saúde, Uruguai, 10% do seu PIB é destinado 
para a saúde, o México, 6,2% para a saúde, Cuba, 15% 
do PIB para a saúde, e o Brasil, infelizmente, destina 
3,7% dos recursos públicos para a saúde. 

Fica difícil a gente construir um sistema de saúde 
capaz de atender as demandas da sociedade se esse 
sistema não é aquinhoado com recursos necessários 
para financiar uma saúde nos moldes oferecidos pelo 
Brasil, que é um sistema de saúde universal. 

E muitos países estabeleceram, como, por exem-
plo, o Equador, o parlamento de muitos países estabe-
leceu uma destinação gradual, ano a ano, para a saúde. 

Então eu vejo que o Brasil, sobretudo esta Casa, 
este Parlamento – temos inclusive uma comissão que 
está discutindo, debatendo o financiamento da saúde, 
sob a presidência do Senador Vital do Rêgo e com a 
relatoria do Senador Humberto Costa – enquanto não 
resolvermos, juntamente com o Governo, o Ministério 
da Saúde, a área econômica, essa questão do financia-
mento da saúde, nós, infelizmente, não vamos colher 
os resultados desejados do ponto de vista de indica-
dores de saúde pública, a exemplo de outros países. 

Não adianta tergiversar, não adiante transferir 
responsabilidade, não adianta tentar inovar por outros 
caminhos que não são caminhos comprovadamente 
importantes e responsáveis por uma saúde digna. Nós 
precisamos fazer o dever de casa, a exemplo do que 
estão fazendo países vizinhos nossos. Os governos 
elegeram a saúde como prioridade e por isso mesmo 
estão se comprometendo a aumentar os recursos des-
tinados à saúde ano a ano. No Equador, por exemplo, 
estabeleceu-se em 0,5% do PIB o crescimento anual 
para a saúde. Portanto, Sr. Presidente, fiquei, confes-
so, constrangido em saber que o Brasil, que é uma 
economia pujante, investe muito menos do seu PIB na 

saúde do que muitos países menores e que não têm 
a pujança econômica do Brasil.

Mas, no final desse encontro, foram votadas e 
aprovadas duas resoluções: a primeira, recomendando 
aos países membros o desenvolvimento de políticas, 
programas e atividades de promoção de saúde, levan-
do em consideração as conclusões das sete conferên-
cias internacionais sobre promoção de saúde, levadas 
a cabo pela Organização Mundial de Saúde, desde 
1986; e a segunda recomenda...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... que as 
políticas, programas e atividades mencionadas tenham 
especial atenção na sua formulação, dando prioridade 
às condições estabelecidas na Assembleia Mundial de 
Saúde, como, por exemplo, promover a responsabilida-
de social em matéria de saúde, ampliar a capacidade 
das comunidades e o empoderamento dos indivíduos, 
ampliar e consolidar a formação de aliança em prol da 
saúde, aumentar o investimento no desenvolvimento 
da saúde e assegurar a infraestrutura necessária para 
a promoção da saúde.

Portanto, essas resoluções foram discutidas, du-
rante três dias, pelo Parlamento Latino-Americano, na 
Comissão de Saúde, e aprovadas, por unanimidade, 
como resolução orientativa para os países membros 
do Parlatino na questão de saúde.

Fica aqui este registro, dizendo que foi extrema-
mente proveitoso o debate, a troca de experiências, o 
conhecimento de como os países da América Latina, 
os países vizinhos ao nosso, estão tentando melhorar 
os seus sistemas de saúde, estão tentando acertar, 
estão se esforçando, em todos os aspectos, sobretudo 
no aspecto econômico, para oferecer para o seu povo, 
a sua gente, uma saúde mais digna.

Sobra, então, para nós do Brasil a hercúlea res-
ponsabilidade de conseguir os recursos públicos neces-
sários para darmos o financiamento justo e adequado 
à saúde pública do Brasil, sob pena de nunca termos 
o sistema tão sonhado, o Sistema Único de Saúde.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Davim, e 
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Hum-
berto Costa. Em seguida, faremos a Ordem do Dia, 
conforme a solicitação das Lideranças.

Senador Humberto Costa, como orador inscrito, 
antes, ainda, da Ordem do Dia.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho, 
hoje, à tribuna desta Casa, para registrar outra ação 
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extremamente importante do Governo da Presidenta 
Dilma Rousseff. Hoje, pela manhã – lamentavelmente, 
não tive oportunidade de lá estar –, a Presidenta Dil-
ma lançou mais um programa, Programa Minha Casa 
Melhor. Por intermédio desse programa, os beneficiá-
rios do Programa Minha, Casa Minha Vida passam a 
ter a oportunidade de não somente terem a sua casa, 
mas de, também, mobiliarem e equiparem essa casa; 
garantindo, assim, uma condição de vida muito melhor.

Hoje foram anunciados R$18,7 bilhões em crédi-
tos para que as famílias beneficiárias do Minha Casa, 
Minha Vida possam dispor de um financiamento de 
até R$5 mil, para a aquisição de móveis e eletrodo-
mésticos, a serem pagos em 48 meses a um juro de 
5% ao ano, com o detalhe, ainda, de que aqueles que 
fizerem o pagamento em dia poderão ter descontos de 
5%, no valor total, anuais. Portanto, é mais uma ação 
importante do Governo Federal dirigida àqueles que 
mais precisam. 

O Programa Minha Casa, Minha Vida, pela pri-
meira vez, deu ao País uma política habitacional para 
enfrentarmos o elevado déficit habitacional do nosso 
País. Tem propiciado a milhões de famílias, pela pri-
meira vez, a possibilidade de adquirir a casa própria, 
uma casa construída, em condições de prover digni-
dade e melhor condição de vida aos seus moradores.

Então, quero, aqui, parabenizar a Presidenta Dil-
ma, o seu Governo, por mais essa ação relevante para 
a população do nosso País, especialmente aquela po-
pulação mais carente, que conseguiu, ao longo desses 
últimos anos, seja pelo emprego, seja pela melhoria 
da renda, seja pelos programas sociais do Governo, 
ou pela soma disso tudo, ascender socialmente e viver 
hoje numa condição melhor.

Quero também aqui registrar a fala da Presidenta 
Dilma hoje nesse evento do lançamento Minha Casa 
Melhor. Sem dúvida, no momento adequado e de for-
ma apropriada, a Presidenta da República procurou 
responder àqueles que hoje formam um verdadeiro 
conjunto de pessoas, de instituições, de órgãos que 
procuram vaticinar para o Brasil uma situação de crise 
incontrolável e uma incapacidade do Governo de lidar 
com essa crise. A Presidenta Dilma foi extremamen-
te direta quando disse que aqueles que pretendem 
chamar a volta da inflação, divulgar que a inflação vai 
se tornar descontrolada, na verdade, estão agindo de 
forma leviana, do ponto de vista político. Não há hoje, 
disse ela muito bem, qualquer evidência de que a infla-
ção no Brasil não esteja sob controle. Não há qualquer 
evidência de que nós vamos retornar aos tempos de 
carestia em que vivemos lá atrás e que o nosso Go-
verno conseguiu superar, ao longo dos primeiros anos 

do governo Lula, não sem reconhecer que o governo 
anterior teve também essa preocupação.

Por outro lado, a Presidenta deixou absoluta-
mente claro que, da parte do seu Governo, da parte 
do nosso Governo, em nenhum momento nós seremos 
lenientes com o crescimento da inflação, em nenhum 
momento seremos omissos em relação a essa possi-
bilidade e em nenhum momento também deixaremos 
de dizer ao Brasil que o que se quer, neste instante, 
é criar um clima artificial de crise, de descontrole, de 
volta da inflação.

O que é absolutamente gritante, há pouco tem-
po, há bem pouco tempo, quando a safra do tomate, 
por exemplo, quebrou, capas de revistas semanais, 
discursos nesta Casa, opiniões de economistas eram 
de que nós tínhamos perdido o controle da inflação, e 
alguns chegaram até a dizer que a Presidenta Dilma 
havia pisado no tomate. 

E agora? O tomate caiu de preço, voltou à sua 
condição normal, e esses videntes da catástrofe aqui 
não vieram para dizer que estavam errados. Assim é 
com relação à inflação. 

É óbvio, caros Senadores, caras Senadoras, que 
um tema sensível como o tema da inflação é absoluta-
mente permeável a essas visões catastróficas. 

Quem olha a pesquisa Datafolha, que foi ontem 
aqui tão comentada, observa que aquela eventual 
perda de apoio ou de aprovação do Governo Dilma 
Rousseff se deve a duas sensações: à sensação de 
que nós vamos ter inflação e à sensação de que vai 
haver desemprego. 

Como vai haver desemprego se o Brasil é um 
dos poucos países neste mundo – diante da crise in-
ternacional que estamos vivendo já há algum tempo 
– que tem conseguido fazer crescer mensalmente a 
quantidade de empregos formais na nossa socieda-
de, que tem ampliado a renda da população, que tem 
conseguido fazer com que o pequeno empreendedor 
possa ter os instrumentos não só para sobreviver, mas 
para ampliar o seu trabalho.

Portanto, essa visão catastrófica, essa previsão 
maldosa de que o Brasil vive hoje uma situação de 
pré-falta de condição de controlar a inflação será mais 
uma dessas previsões que não vão se concretizar, e 
aqui não estarão aqueles que fizeram essas previsões 
para reconhecer o erro da sua avaliação. 

E a Presidenta foi muito feliz em lembrar outras 
situações em que a oposição e a grande mídia vati-
cinaram para o País catástrofes que, depois, não se 
concretizaram. Depois, a oposição não teve a grandeza 
de também ocupar os espaços da mídia para dizer à 
população que cometeu um erro. 
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Eu vou listar alguns deles aqui. A própria Presi-
denta Dilma lembrou que, no início deste ano, aqueles 
profetas do caos ocuparam os espaços na sociedade 
para dizer que nós iríamos ter um apagão, um grande 
apagão, e muito em breve. Passaram-se mais de seis 
meses e, até agora, essa previsão não se concretizou. 
Ao contrário, com as medidas que foram tomadas pelo 
Governo, inclusive as mudanças no funcionamento...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
e na tributação das empresas responsáveis pela gera-
ção, pela transmissão, pela distribuição de energia, nós 
tivemos um incremento da oferta de energia tanto para 
os consumidores individuais, como para as empresas.

Quem não se lembra aqui desses mesmos vi-
dentes dizendo que o PAC era algo que não iria se 
concretizar? “Nós vamos chegar na Copa do Mundo 
e a infraestrutura aeroportuária do Brasil vai estar 
absolutamente em colapso.” Não precisa ir atrás dos 
números do Governo Federal. Os Parlamentares que 
aqui viajam semanalmente têm a oportunidade de tes-
temunhar as obras que estão acontecendo nos maio-
res aeroportos do País e a velocidade com que essas 
obras têm sido realizadas.

Dizia-se que o Brasil não estaria apto a receber 
a realização da Copa do Mundo, porque não sería-
mos capazes de viabilizar as obras nas cidades para 
adequá-las à vinda de turistas, à necessidade de um 
fluxo mais rápido de veículos, e o que cada um pode 
ver em cada cidade do Brasil que vai sediar a Copa do 
Mundo são obras e mais obras que vêm avançando e 
estarão todas elas prontas para a realização da Copa.

Assim foi também com os estádios. Os estádios, 
que agora vão ser espaços onde a Copa das Confe-
derações vai se realizar, foram vistos aqui, e pela opo-
sição e a mídia, como obras que não iriam acontecer, 
e, mais uma vez, esse vaticínio não se concretizou.

As obras da transposição do Rio São Francisco 
ainda hoje – ainda hoje –, apesar de muitos...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
...terem já comparecido, vistoriado a obra do São Fran-
cisco, eu tive, lamentavelmente, oportunidade de ver 
um programa de um dos partidos de oposição onde 
se pegava um trecho minúsculo da transposição para 
dizer que era uma deterioração absoluta, que todas 
as obras estavam paradas, sendo que houve presen-
ça de representantes da oposição na Comissão Es-
pecial que tem feito a fiscalização das obras do São 
Francisco. O que nós temos observado é que essas 
obras avançaram, e nós vamos ter, ao final do mês 
de julho, em todos os lotes da obra de transposição 

do São Francisco, os operários trabalhando e essas 
obras andando a pleno vapor.

Pois bem, Sr. Presidente, é importante, então, re-
gistrar hoje este momento, quando se torna concreto 
mais um dos grandes compromissos deste Governo 
que foi o de ampliar a política educacional, de dar mais 
condições para que o povo pobre deste País possa 
efetivamente viver em melhores condições. Ao mesmo 
tempo, vamos aproveitar este momento para comba-
ter – nós precisamos combater – aqueles que querem 
produzir, no Brasil, terrorismo econômico, terrorismo 
político para tentar desgastar um governo que não só 
tem conseguido fazer o País navegar por esses ma-
res revoltos da crise internacional, como também tem 
feito o Brasil crescer, desenvolver-se, gerar emprego 
e melhorar a vida do nosso povo.

Na verdade, esses vaticínios terroristas...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
...não vão abalar a população brasileira, porque, se 
olhar para o jornal, ela vai ver a catástrofe iminente, 
mas, se olhar para a vida, ela vai ver que tem a sua 
casa; ela vai ver que tem o seu emprego; ela vai ver 
que seus filhos estão na escola, quando não, muitas 
vezes, na universidade; ela vai ver que pôde adquirir 
um automóvel; ela vai ver que pôde cultivar esperan-
ça no seu futuro.

Portanto, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, era 
este o sentido do meu pronunciamento: manifestar 
aqui minha confiança absoluta e total nos rumos que 
o País está seguindo e, acima de tudo, dizer do nosso 
compromisso, nós do PT, com o sucesso do Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento o Senador Humberto Costa 
pelo depoimento.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) –

ORDEM DO DIA
Nós iniciamos, agora, a Ordem do Dia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
Apenas peço minha inscrição, pela Liderança do 

PP, após a Ordem do Dia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª, Senadora Ana Amélia, está inscrita.
Vejo, agora, os cumprimentos efusivos dos Lí-

deres da oposição ao Senador Humberto Costa, que 
acaba de descer da tribuna.
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Ordem do dia, item 1.
Há uma medida provisória trancando a pauta, 

que, por acordo, passa a ser apreciada.
Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 13, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória  
nº 606, de 2013.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 13, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de 
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito 
à Exportação nas operações relativas a expor-
tações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de 
junho de 2007, para dispor sobre o cômputo 
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB das 
matrículas em pré-escolas conveniadas com 
o poder público, 12.715, de 17 de setembro de 
2012, para estender a data-limite para adesão 
ao Regime Especial de Tributação do Programa 
Nacional de Banda Larga para Implementação 
de Redes de Telecomunicações – REPNBL-
-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 
12.513, de 26 de outubro de 2011 (proveniente 
da Medida Provisória nº 606, de 2013). 
Parecer sob nº 18, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador José Pimentel (PT-CE) e 
Relator Revisor: Deputado Zé Geraldo (PT-PA); 
favorável à Medida Provisória e às Emendas 
nºs 33 e 37, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 13, de 2013, que oferece; e pela 
rejeição das Emendas nºs 1, 2, 18, 19, 22, 25 
a 28, 38, 39 e 45; e pela prejudicialidade das 
demais emendas. 

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: foram 
apresentadas à medida provisória 53 emendas. O Pro-
jeto de Lei de Conversão foi aprovado na Câmara dos 
Deputados no dia 04 de junho, na forma do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2013, apresentado pela 
Comissão Mista, com a aprovação das Emendas nºs 
45 e 51, destacadas.

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por 
igual período pelo Ato nº 21, de 2013, do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional, e se esgota no dia 
18 de junho.

O Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2013, 
foi lido no Senado Federal no dia 5 de junho.

Prestados esses esclarecimentos – peço a aten-
ção de todas as Senadoras e de todos os Senadores 
–, passamos à apreciação da matéria.

Não sei se o Relator, José Pimentel, tem interes-
se em fazer uso da palavra. (Pausa.)

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

Como não há oradores inscritos, as Srªs e os Srs. 
Senadores que aprovam os pressupostos de relevân-
cia, urgência e adequação financeira e orçamentária 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
A Senadora Lúcia Vânia, salvo engano, tinha 

pedido a palavra para discutir a matéria. Não sei se... 
Aguardamos.

V. Exª tem a palavra, Senadora Lúcia Vânia, como 
oradora inscrita, para discutir a matéria.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de Conversão 
nº 13, de 2013, oriundo da Medida Provisória 606, de 
2013, que no momento analisamos, dispõe sobre as-
suntos no âmbito da educação, assegura subvenção 
econômica a projetos de infraestrutura logística, além 
de estender o Seguro de Crédito à exportação no se-
tor aeronáutico.

Diante deste emaranhado de temas, vou me ater 
à análise da parte do projeto que dispõe sobre altera-
ções na área educacional. De acordo com o PLV, as 
instituições privadas de ensino superior ficam autori-
zadas a criar e ofertar cursos técnicos de nível médio 
nas formas e modalidades definidas em regulamento, 
resguardada a competência de avaliação e supervi-
são pela União.

O artigo de que trata este assunto se aplica ex-
clusivamente às instituições habilitadas a participar do 
Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego.

Como destaquei no artigo intitulado “Dois Bra-
sis”, publicado ontem no portal do PSDB, um aluno 
médio, de 15 anos de idade, nos países que valorizam 
a educação, está três séries à frente dos nossos, en-
quanto que metade dos brasileiros nessa faixa etária 
nem entende o que lê.

Quero dizer com isso que vivemos em dois bra-
sis que se contradizem e quase nunca se encontram: 
o Brasil das escolas particulares e o Brasil das esco-
las públicas.

Lamentavelmente, a nossa educação pública é 
uma das piores do mundo; o nosso mercado de tra-
balho carece de profissionais capacitados. Logo, não 
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posso deixar de frisar o caráter meritório da proposta 
que visa assegurar capacitação aos jovens brasileiros.

Outra questão importante na área educacional: 
o PLV altera a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 
que regulamenta o Fundeb – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação –, quando suprime do 
texto a expressão “até a data de publicação desta Lei.”

Com isso, a proposta permite contabilizar no 
Fundeb, até 31 de dezembro de 2016, as matrículas 
de crianças de quatro a cinco anos em pré-escolas 
comunitárias, confessionais e filantrópicas, sem fins 
lucrativos, conveniadas com o Poder Público, apuradas 
a cada ano pelo censo escolar.

Entendo que a proposição ajuda a estimular o 
crescimento da rede conveniada, ao permitir a atuali-
zação anual do cômputo de matrícula, com o intuito de 
recebimento de recursos do Fundo pelos Municípios.

Torço para que, por meio desta matéria, o Brasil 
possa ter condições para que todas as crianças bra-
sileiras sejam alfabetizadas aos seis anos de idade. 
Consequentemente, diminuiríamos a desigualdade 
educacional entre as regiões brasileiras.

Por fim, o meu voto é pela aprovação da matéria. 
No entanto, quero deixar claro que, embora reconheça 
a relevância dos assuntos que ora analisamos, maté-
rias como esta exigem que sejam encaminhadas por 
meio de Projeto de Lei. Portanto, quero manifestar a 
minha indignação com a maneira de agir do Governo, 
que não cansa de abusar do envio de medidas provi-
sórias para o Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Para discutir a matéria, com a palavra, o Sena-
dor Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Presidente.

Sr. Presidente, nada em relação aos aspectos de 
relevância e urgência, tanto que manifestamos nossa 
posição favorável. Quero apresentar minha preocu-
pação sobre três dispositivos que me impedem o voto 
favorável nessa Medida Provisória.

No art. 1º da Medida Provisória, é ampliada a 
utilização do seguro de crédito à exportação, para as-
segurar operações de financiamento a exportações de 
aviões para empresas de leasing.

Esse seguro tem a finalidade de garantir opera-
ções de crédito à exportação contra os riscos comer-
ciais e políticos extraordinários que possam afetar a 
produção de bens e a prestação de serviços destina-
dos à exportação brasileira.

Seria, por excelência, Sr. Presidente, uma me-
dida positiva, porque contribuiria para a resolução do 
gravíssimo problema da balança comercial brasileira. 
Mas, em vez de claramente concedermos um benefício 
a uma empresa privada, parece-me que seria uma me-
dida mais acertada por parte do Governo a alteração...

E divirjo da opinião de que tem de ter o Banco 
Central autonomia para definir. Essa decisão é do Es-
tado brasileiro; essa decisão é de política econômica 
do Estado brasileiro.

Uma medida melhor e mais eficiente em relação 
à balança comercial seria reduzirmos ou inibirmos o 
retorno dessa espiral dos juros da economia brasilei-
ra, que é prejudicial ao povo brasileiro, porque amplia 
o endividamento daqueles que já estão incorridos no 
cheque especial, ou seja, amplia o endividamento do 
povo brasileiro, e porque a redução da taxa de juros 
resolve o problema do déficit da balança comercial.

Não me parece, com o benefício da empresa 
privada, com os benefícios das empresas definidas 
aleatoriamente, que encontraremos solução para os 
problemas de déficit da nossa balança comercial.

O art. 2º da Medida Provisória, Sr. Presidente, 
prevê a ampliação de recursos do Fundeb para esco-
las declaradas filantrópicas, sem fins lucrativos. Ora, 
Sr. Presidente, parece-me que temos de avançar no 
financiamento da educação pública – no financiamento 
da educação pública gratuita e de qualidade.

Agora, recentemente, nós aprovamos uma medi-
da, dizendo que uma das metas do País é a ampliação 
de vagas gratuitas e não de vagas públicas.

Esse caminho de continuar a investir na educação 
filantrópica, de avançar, de continuar com o financia-
mento de vagas gratuitas acaba sendo um caminho 
para desviar o que deve ser, de fato, o objetivo do 
Estado brasileiro, que é o investimento exclusivo na 
educação pública. Em vez de ampliarmos os recursos 
do Fundeb em educação filantrópica, nós deveríamos 
ampliar os recursos do Fundeb em educação pública, 
na ampliação de vagas na educação pública, federa-
lizando o ensino básico.

Ontem, quero inclusive aqui anunciar, na Câmara, 
fizemos, por iniciativa do Senador Cristovam Buarque, 
o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Federalização da Educação Básica.

Parece-me que o caminho para a educação bra-
sileira não é transferirmos recursos para escolas priva-
das ou até mesmo com a denominação, abre aspas, de 
“filantrópicas”. O caminho para a educação brasileira 
é federalizar o ensino básico, constituir instituições de 
ensino básico, sustentadas e financiadas pela União, 
modelo, iniciativa de Brizola, quando governou o Es-
tado do Rio de Janeiro; criar instituições, com aporte 
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da União, que ofereçam vagas na educação pública 
de qualidade, e não o desvio de recursos para a ini-
ciativa privada ou o desvio de recursos para escolas 
ditas filantrópicas.

Estou convicto de que esse não é o melhor ca-
minho, inclusive para atender a metas propostas no 
Plano Nacional de Educação, que está sendo debatido 
aqui no Congresso Nacional, e em relação à máxima 
de que o Estado brasileiro não pode investir menos 
de 10% do seu Produto Interno Bruto na educação.

O art. 3º, Sr. Presidente, prorroga por mais um 
ano o prazo para empresas apresentarem projetos no 
âmbito do Regime Especial de Tributação do Progra-
ma Nacional de Banda Larga para Implementação de 
Redes de Telecomunicações. É uma medida que con-
siste basicamente na isenção do PIS, do Cofins e do 
IPI. Para quem? Para as grandes empresas de teleco-
municações do Brasil: para a Vivo, para a Claro, para 
a Oi. Essas mesmas que estão sendo responsáveis 
pela péssima qualidade dos serviços que nos prestam. 

Há um caso – os colegas Senadores de Rorai-
ma podem detalhar – que mostra o fracasso que foi 
a tentativa de se fazer parceria com uma dessas em-
presas, para financiar a Internet de banda larga no 
Estado de Roraima. 

Ora, essas empresas não estão prestando um 
serviço adequado à sociedade brasileira. Prestam 
serviços de péssima qualidade de telefonia e de ban-
da larga à sociedade brasileira, e nós vamos ampliar 
o déficit, Senador Mozarildo, da Seguridade Social, 
reduzindo PIS e Cofins dessas empresas de teleco-
municações – da OI, da Vivo – que têm prestado para 
nós serviços de péssima qualidade, seja na telefonia, 
seja na banda larga.

Em nome de quê, a essa altura, conceder bene-
fícios do contribuinte brasileiro, benefícios do Estado 
brasileiro, recursos que deveriam ser investidos, recur-
sos da Seguridade Social, para beneficiar essas em-
presas? Em nome de quê? Qual a razão prática para 

isso? Daqui a pouco vem o discurso, a argumentação: 
“Temos que ter uma nova reforma da Previdência. Quem 
sabe, ampliando o limite de aposentadoria?” “Mas, por 
quê?” “Porque a Previdência e a Seguridade Social são 
deficitárias.” E por que se tornam deficitárias? Porque a 
gente fica concedendo isenção de PIS e de Cofins para 
empresas que estão prestando um péssimo serviço à 
sociedade brasileira, ao povo brasileiro, ao Brasil. Isso 
não se justifica. Não tem razoabilidade. 

São por essas razões, Sr. Presidente, que o nosso 
voto será contrário a essa medida provisória.

Eu sou a favor do investimento do Estado brasilei-
ro, do papel que o Estado tem que cumprir em garantir 
o bem-estar social. A não ser que me apresentem, com 
razoabilidade suficiente, justificativa; o porquê de nós 
termos que conceder isenções para as empresas de 
telefonia ampliarem programas de banda larga, que 
não estão fazendo no Brasil, que não estão cumprin-
do. Estão prestando serviços de péssima qualidade 
ao povo brasileiro. 

Eu não vejo razões para votar favoravelmente a 
esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada... 

Se ninguém mais quer fazer uso da palavra, en-
cerrada a discussão.

Vamos à votação.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem 

preferência regimental nos termos do texto aprovado 
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com o voto contrário do Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 
prejudicas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas. 

A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há ainda sobre a mesa o Item 11. 

Consulto se há entendimento. É o requerimento 
da Senadora Lídice, que, com base no art. 256 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requer a retirada 
do Requerimento nº 462. 

V. Exª requer a retirada do Requerimento nº 462, 
que propõe a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 401 e 129 sobre direitos autorais. 

V. Exª está retirando o requerimento, a partir de 
um entendimento para que a matéria possa tramitar 
normalmente nas diferentes comissões.

Então, vamos à apreciação do Item 11:

REQUERIMENTO Nº 462, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
462, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 401, de 2011; e 129, de 
2012, por regularem matéria correlata (direi-
tos autorais).

Em apreciação o requerimento de autoria da Se-
nadora Lídice da Mata, que retira o Requerimento nº 
462 e faz com que as matérias possam ter tramitação 
normal nas comissões. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 614, DE 2013

Nos termos do art. 256, I do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a retirada do Requerimento 
nº 462, de 2013, de minha autoria.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o Requerimento nº 614. 

Em votação o requerimento de retirada da matéria. 
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O Projeto de Lei do Senado nº 401, de 2011, 

retorna ao exame da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte e segue, posteriormente, à Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática, em decisão terminativa.

O Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2012, 
retorna ao exame da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania e segue, posteriormente, à Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu consulto: se não há entendimento para ou-
tra matéria, vamos encerrar a Ordem do Dia. (Pausa.) 

Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 428, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria do Deputado Gilmar Machado, que 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre 
empregados da cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
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Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário 

o Senador José Sarney, que acrescenta artigo 

ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias para vincular a duração dos benefícios 

fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 

(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-

gência da Zona Franca de Manaus.

Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 

contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 

publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 615, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 

dos Avisos do Senado Federal 85, de 2012 e 25 de 
2013, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Sena-
dor Blairo Maggi.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 617, DE 2013

Requeiro, nos termos do Art. 218 e 221 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em Ata do Voto de 
Pesar pelo falecimento do ex-prefeito da cidade de Lucena, 
Eugênio de Sousa Falcão, bem como a apresentação de 
condolências à família. Lando Falcão, como era conhecido, 
faleceu na madrugada de hoje, quarta-feira (12).

De família tradicional do litoral norte, Eugênio de 
Carvalho Falcão, era casado com Hermelinda Lisboa 
de Carvalho Facão e iria complementar 51 anos. Estava 
internado desde a última segunda-feira, 03 de junho, 
na UTI do Hospital da Unimed, em João Pessoa. Lan-
do Facão havia sofrido um AVC de Tronco Cerebral e 
há alguns dias lutava pela recuperação, mas acabou 
não resistindo. Lando era empresário e foi prefeito de 
Lucena entre 1993 e 1996.

Sala das Sessões, em 12 de junho de 2013. – 
Senador Cícero Lucena, (PSDB/PB)

REQUERIMENTO Nº 618, DE 2013

Requeremos, nos termos do art. 218, seja inserido 
em ata voto de pesar pelo falecimento do intelectual e 
historiador JACOB GORENDER e, nos termos do art. 
221, I, a apresentação de condolências a sua família.

Justificação

A esquerda política brasileira jaz em luto com a 
perda de Jacob Gorender, um dos seus mais reputados 
intelectuais militantes, aos 90 anos de vida, ocorrido 
no dia de ontem, 11 de junho.

A trajetória da vida desse filho de imigrante judeu 
ucraniano e socialista foi marcada por estudo, lutas políticas 
e uma vasta produção acadêmica, tendo sempre a deter-
minação de lutar por um mundo mais justo e que avanças-
se além do capitalismo, suas mazelas e desigualdades.

Nascido num bairro pobre de Salvador, após su-
perar uma infância e adolescência de pobreza e toda 
sorte de dificuldades, começou efetivamente seu en-
gajamento político quando ingressou em 1941 na Fa-
culdade de Direito da Bahia, bem como nas atividades 
do movimento estudantil, que o levaram a ingressar no 
Partido Comunista Brasileiro em 1942. 

No ano seguinte, como voluntário, com 20 anos de 
idade, embarcou junto com a Força Expedicionária Bra-
sileira para lutar na Segunda Guerra Mundial, tendo par-

ticipado da tomada de Monte Castelo, que foi a mais im-
portante batalha travada pela FEB contra o nazifascismo.

Em 1945, retornou ao Brasil e retomou a militân-
cia comunista, bem como o curso de direito que deixou 
logo adiante para militar profissionalmente no PCB, 
tendo sido redator de A Classe Operária e, depois, 
da Imprensa Popular, do Voz Operária, da revista No-
vos Rumos, e demais publicações do partido. 

Em 1946, convocado pela direção nacional do 
partido, foi para o Rio de Janeiro e atuou também para 
fundar a associação dos ex-combatentes. Em 1953, 
mudou-se para São Paulo, trabalhando com Carlos 
Marighela, então primeiro-secretário. Em 1955, foi 
mandado para Moscou, na 2ª turma de estudantes do 
partido, quando conheceu aquela que seria sua futura 
esposa, Idealina da Silva Fernandes Gorender e com 
a qual teve sua única filha, a médica especializada 
em pediatria oncológica, Ethel Fernandes Gorender.

Em 1957, retornou da então União Soviética e 
encontrou o partido numa luta interna intensa. Formou 
um grupo do qual participou Mário Alves, Armênio Gue-
des, Giocondo Dias, Apolônio de Carvalho, tendo dele 
participado celeremente também Jorge Amado, que 
publicou o documento que viria a ser conhecido como 
a “Declaração de março de 1958” e passou a ser a linha 
do Partido Comunista Brasileiro, pregando a luta política 
parlamentar e reformista, em detrimento da luta armada.

Em 1964, com o golpe militar, o partido passou 
para a clandestinidade e divergências internas levaram 
a criação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB e, 
também, do Partido Comunista Brasileiro Revolucio-
nário, PCBR, em 1968, do qual foi um dos fundadores.

Em 1970, exatamente no dia do seu aniversário, 
20 de janeiro de 1970, Jacob Gorender foi preso, tortu-
rado e condenado a uma pena de dois anos, acusado 
de atividades subversivas.

Após a liberdade, atuou como tradutor para a 
Editora Ática e trabalhou, durante os quatro anos se-
guintes, na escrita daquela que seria sua obra mais 
conhecida: O Escravismo Colonial, que foi publicado 
em 1978 e teve mais seis edições.

Na década de 80, trabalhou na obra que contou o 
que foi a violência indescritível da ditadura, com crimes 
de tortura e assassinatos, bem como fez uma autocrí-
tica da esquerda: “Combate nas Trevas”.

Quase quarenta anos de participação e influên-
cia no movimento comunista, quase uma dezena de 
livros publicados. Jacob Gorender, intelectual reconhe-
cido e historiador polêmico, abriu com sua obra novos 
capítulos na história do Brasil. De um lado, ampliando 
a análise do passado escravista do Brasil e, de outro, 
reavaliando a atuação da esquerda e da luta armada 
no período da ditadura militar.
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Mesmo tendo vivido na clandestinidade por longo 
período, Jacob Gorender tornou-se um estudioso da for-
mação social brasileira. O Escravismo Colonial foi reconhe-
cido de imediato pelo público e com ele travou embates 
intelectuais com Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Jr.

O escravismo colonial virou obra clássica nessa 
área. Mas A escravidão reabilitada criou polêmica en-
tre acadêmicos ao questionar algumas teses da histo-
riografia recente que, segundo Gorender, não corres-
pondem à realidade histórica. Uma realidade que fez 
do país, um Brasil em preto & branco e que se baseia 
num passado escravista que não passou. Reconhecido 
como um dos registros mais notáveis da historiografia 
recente do Brasil, “O Escravismo Colonial”, foi conside-
rado polêmico por contestar as teses defendidas por 
pensadores devotos de Gilberto Freyre – porque debate 
a concepção histórica sobre o modelo de escravismo 
implantado no país e propõe a inserção do fenômeno 
entre as possíveis considerações sobre a formação do 
modelo de socioeconomia brasileira.

Também registrou o fim do socialismo na antiga 
URSS e a própria natureza do marxismo em livros 
igualmente polêmicos, Marcino e Liberatore, um di-
álogo excessivamente otimista sobre a perestroika e 
os rumos da URSS, e Marxismo sem utopia, no qual 
discute o próprio marxismo.

Controverso, autodidata e com rigor intelectual 
apurado, Jacob Gorender tornou-se um dos grandes 
intelectuais brasileiros. Foi reconhecido, ainda que tar-
diamente, pela academia, apesar de conservadora e 
formalista, com a concessão do título de Doutor Hono-
ris Causa pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
em 1994 e atuou como professor visitante no Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 
tendo recebido, em agosto de 1996, do Departamento 
de História da USP o título de especialista de notório 
saber, o que lhe permitiu participar como examinador 
de bancas de mestrado e doutorado.

Jacob Gorender se despede da vida, mas per-
manece sua história e sua obra que representa um 
legado para a sociedade e para a esquerda brasileira.

Por essas razões, apresentamos essa homena-
gem de pesar e requeremos ao Senado da República 
a inserção em ata de voto de pesar e a apresentação 
de condolências a sua família

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, Senador Eduardo Suplicy.

NOME E ENDEREÇO PARA REMESSA DAS 
CONDOLÊNCIAS:
ETHEL FERNANDES GORENDER
Av. Nove de Julho, 4275
São Paulo – SP
CEP 01.407-100

REQUERIMENTO N° 619, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja encaminhado 
Voto de Congratulações ao Jornal das Missões pelo 
transcurso dos 30 anos de sua fundação, que ocorrerá 
no dia 15 de junho de 2013.

A homenagem do Senado Federal, que é exten-
siva a todos os seus funcionários e leitores, deverá ser 
encaminhada aos seus Diretores Eduardo Debacco 
Loureiro è Neiva Maria Debacco Loureiro no seguin-
te endereço: Rua: Daltro Filho, 1800 – CEP 98801-510 
– Santo Ângelo/RS.

Sala das Sessões, 12 de junho de 2013. –  
Senadora Ana Amélia, (PP–RS).

REQUERIMENTO Nº 620, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, pela parceria da 
Amazon Sat e ONU, que passará a divulgar as ações 
ligadas à sustentabilidade na Amazônia Legal brasi-
leira, bem como seja encaminhado o referido voto ao 
senhor Phelippe Daou – Diretor-Presidente da Fun-
dação Rede Amazônica, no endereço: Fundação Rede 
Amazônica: Rua Francisco Pereira Silva, 149 – Cres-
po, 69073-270, Manaus/AM e ao senhor Raimundo 
F. Moreira, no endereço: Rede Amazônica de Radio e 
Televisão; Ed. Palácio do Radio II – Sobreloja Centro 
– 70.340-902 – Brasília/DF.

Justificação

O diretor-presidente da Amazon Sat, Phelippe 
Daou Júnior, destacou que a parceria Humanitare e 
ONU já executa projetos na região amazônica há bas-
tante tempo, mas que muitas pessoas beneficiadas com 
esses programas muitas vezes não percebem que es-
tão sendo atingidas pela atuação daquelas instituições.

A Amazon Sat irá fazer com que todas essas 
ações sejam devidamente comunicadas à população 
e, mais que isso, ela colaborar para uma maior adesão 
das pessoas à estes projetos da ONU, que são imple-
mentados pela Humanitare. Ou seja, vai multiplicar os 
efeitos destes programas na nossa região amazônica. 

O Amazon Sat – integrante da Rede Amazônica 
que passará a divulgar as ações ligadas à sustentabi-
lidade na Amazônia Legal brasileira, em parceria com 
a ONU (Organização das Nações Unidas), conforme 
pacto assinado na última 5ª feira, dia 6 de Junho de 
2013, em Manaus com a presença do sr. Thomas Stel-
zer, secretário geral adjunto daquela entidade.

Pelo pacto o AMAZON SAT produzirá e veiculará 
programas que incluam os três pilares do desenvol-
vimento sustentável: a economia, o social e o meio 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36073 

ambiente em parceria com a Fundação Humanitare 
(instituição responsável por aproximar a sociedade 
civil da ONU).

Parabéns a Amazon Sat e a ONU pela impor-
tância desse pacto para a região porque o AMAZON 
SAT, canal de TV que é a cara e a voz da Amazônia e 
levará as informações sobre a nossa região para além 
de nossas fronteiras.

Sala das Sessões, 12 de Junho de 2013. –  
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO Nº 621, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a Rádio Clube de 
Parintins, que está comemorando 26 anos no ar, bem 
como seja encaminhado o referido voto no seguinte 
endereço: Radio Clube de Parintins: Estrada Odovaldo 
Novo, Km1, s/n Bairro: Djardvieira CEP: 69152-470.

Presidente da Rádio Parintins: Gláucio Gonçalves

Justificação

Levar informação e entretenimento a todo o Bai-
xo Amazonas. Esse é o objetivo da direção da Rádio 
Clube de Parintins AM 1460, traçado antes mesmo 
de sua fundação e seguido até hoje, 02 de Junho de 
2013, data na qual a emissora do povo completa 26 
anos. Inaugurada pela família Gonçalves no dia 02 de 
junho de 1987, colabora até hoje com o engrandeci-
mento da comunicação no interior da Amazônia. Dá 
voz a comunidade, denuncia, sugere, aplaude e aju-
da no desenvolvimento de Parintins, a cidade mais 
importante do interior do Amazonas. Com jornalismo 
vibrante e linha editorial definida, ouve todas as vozes, 
de diferentes linhas ideológicas, religiosas, políticas 
e culturais, em especial quando se trata de Garanti-
do e Caprichoso. 

Após quatro anos, de 2007 a 2011 a emissora 
esteve arrendada para o grupo Em Tempo de Comu-
nicação. Após o período, a família Gonçalves retoma 
o controle da emissora abrindo a programação de for-
ma nunca antes vista. De acordo com o diretor Enéas 
Gonçalves, ao tomar essa iniciativa a Rádio Clube 
consegue dar maior espaço a diferentes segmentos 
da sociedade local sejam eles religiosos, políticos ou 
culturais. 

Os investimentos em tecnologia também fazem 
a diferença na expansão da audiência. No dia 25 de 
Abril estreou a Radio Clube de Parintins Online – www.

radioclubedeparintins.com – Pessoas do mundo inteiro 
estão interagindo com a Radio do Povão.

Compõem hoje o time da Rádio Clube, os locu-
tores Enéas, Gil, Glauber Gonçalves e Enéas Filho, 
Mário Silva, Evandir Martins, Vandinete Pires. Nas re-
portagens Aderaldo Reis, Fernando Cardoso, Márcio 
Costa e Nildo Silva. Na técnica de som Adson Silva, 
Adson Souza e Lúcio Costa. Na secretaria Berna Cris-
tina, recepção Silvano Santos e guardas patrimoniais 
Raimundo Sesinando e José Mauro. 

Parabéns Radio Clube de Parintins por esses 26 
anos no ar, sempre nos informando, dando vez ao povo 
de se expressar, levando a toada de Boi Bumbá para 
os lares parintinenses e agora para o mundo inteiro 
com a Radio Clube Online. Parabéns aos radialistas 
que fazem parte da família Radio Clube, Parabéns a 
família Gonçalves, e toda a população parintinense e 
dos municípios próximos que se ligam na clube desde 
as 5h da manhã. 

Sala das Sessões, 12 de Maio de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 622, DE 2013

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, item 

12, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
que, sobre o PLS Nº 316, de 2012, que “altera a Lei 
nº 11.508, de 20 de julho e 2007, para reduzir de 80% 
(oitenta por cento) para 50% (cinqüenta por cento) o 
limite mínimo de receita bruta decorrente de exporta-
ção para o exterior de empresas instaladas em Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE)”, seja ouvi-
da, também, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania – CCJ.

Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à pu-
blicação e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 624, DE 2013

Considerando a competência exclusiva do Con-
gresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, prevista no art. 49, inciso X, e nos 
termos do disposto no art. 50, § 2º, todos da Consti-
tuição Federal, requeiro sejam solicitadas ao Senhor 
Ministro de Estado das Cidades, em conformidade com 
os arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, as seguintes informações:

1. Qual o número de unidades habitacionais 
concluídas e entregues no âmbito do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida – Fase 1 até 31 
de maio de 2013, discriminadas por exercício?
2. Qual o número de unidades habitacionais 
em processo de construção no Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida – Fase 1 até 31 de maio 
de 2013?
3. Dos imóveis referidos no item 1, qual foi o 
percentual de aquisições intermediado por fi-
nanciamentos da Caixa Econômica Federal;

Justificação

No 11º Balanço do PAC 1 – 4 Anos (2007 a 2010), 
encontra-se, à pg. 9, a seguinte – e única – referência 
ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV):

De fato, considerando apenas o ano de 2010, 
observamos que até meados de novembro de 2010 o 
programa havia contratado mais de 463,6 mil unidades, 
num valor de R$ 28,4 bilhões, número bem superior 
às 276 mil unidades contratadas no primeiro ano do 
programa (2009).

Não são fornecidos no Relatório, portanto, os 
números de unidades habitacionais efetivamente pro-
duzidas ou em fase de construção, mas apenas o nú-
mero de unidades contratadas.

No 3º Balanço do PAC 2, à pg. 150, encontra-
-se outra referência também em termos de valores 
contratados:

O Programa Minha Casa, Minha Vida terá inves-
timento de R$ 72,5 bilhões até 2014. Até dezembro de 
2011, o Programa contratou 1,46 milhão de moradias 
e concluiu cerca de 720 mil moradias, nas suas duas 
etapas.

Não há, novamente, discriminação das unidades 
efetivamente produzidas ou entregues. Além disso, 
não há discriminação da conclusão e da entrega das 
unidades por exercício.

É necessário, portanto, conhecer qual tem sido o 
ritmo de conclusão das moradias contratadas no âm-
bito da 1ª Fase do Programa MCMV, tendo em vista 
que a Fase 2 já está em franca execução e que a Fase 
3 acaba de ser anunciada pelo Executivo.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2013. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

(À Mesa para Decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2012 (nº 
3.797/2008, na Casa de origem, do Deputado Valdir 
Colatto), que altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997 – Lei Geral de Telecomunicações, para estabele-
cer a possibilidade de utilização das redes de telefonia 
móvel para localização de pessoas desaparecidas.

Tendo sido apreciado terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática, o Projeto de Lei da Câmara nº 54, 
de 2012, vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu o Ofício nº 25, de 2013-CN (nº 2.158, de 2013, na 
origem), que encaminha, em cumprimento ao art. 5º, 
inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleito-
ral, referente ao primeiro quadrimestre de 2013.

É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O calendário de tramitação da matéria, estabe-
lecido nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, será publicado.

É o seguinte o calendário:

Leitura: 12-6-2013

até 17/6  prazo para publicação e distribuição 
dos avulsos da matéria;
até 2/7  prazo para apresentação de relatório;
até 9/7  prazo para apresentação de emen-
das ao relatório; e
até 16/7  prazo para apresentação, publica-
ção, distribuição e votação do relatório e en-
caminhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

O ofício vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

A matéria será publicada em avulsos e no Diário 
do Senado Federal de 13 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Marcus Pestana, em substituição ao Depu-
tado Carlos Sampaio, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
618, de 2013, conforme o Ofício nº 652, de 2013, da 
Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 652/2013/PSDB

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Membro da Comissão.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcus 

Pestana, em substituição ao Deputado Carlos Sam-
paio, como membro titular, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer a Medida Provisó-
ria nº 618/13, que altera a Lei nº 10.552, de 13 de 
novembro de 2002, para dispor sobre a concessão 
de garantia da União a entidades controladas indire-
tamente pelos entes da Federação; autoriza a União 
a renegociar condições financeiras e contratuais das 
operações de crédito com o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 

ao BNDES, no montante de até R$ 15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento 
patrimonial que venha substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de coope-
ração energética com países da América Latina; e dá 
outras providências.

Respeitosamente,– Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, conforme os Ofícios nºs 
705 e 706 de 2013, da Liderança do PSD na Câmara 
dos Deputados:

– como membros titulares, os Deputados Gui-
lherme Campos e Moreira Mendes, em substi-
tuição aos Deputados Eduardo Sciarra e Eleu-
ses Paiva, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 619, de 2013; e
– como membro titular, o Deputado César Ha-
lum, em substituição ao Deputado Eduardo 
Sciarra, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 618, de 2013.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os ofícios:

Of.nº 705/13/PSD

Brasília, 11 de junho de 2013.

Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD para 
comporem Comissão Mista

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os par-

lamentares abaixo para comporem a Comissão Mista 
destinada a apreciar e proferir parecer à Medida Pro-
visória nº 619, de 2013:

– Deputado GUILHERME CAMPOS (PSD/
SP) – Titular
– Deputado MOREIRA MENDES (PSD/RO) 
– Titular

Neste sentido, solicito que sejam tomadas as 
providências cabíveis para que as referidas indicações 
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.

Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do 
PSD.
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Of. nº 706/13/PSD

Brasília, 11 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para com-
por Comissão Mista

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico o Depu-

tado César Halum (PSD-TO) para compor a Comissão 
Mista destinada a apreciar e proferir parecer à Medida 
Provisória nº 618, de 2013, na condição de Titular, em 
substituição do Deputado Eduardo Sciarra (PSD-PR).

Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do 
PSD. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 
608-Seses-TCU-Plenário, de 2013, na origem, encami-
nhando cópia do Acórdão nº 1211/2013-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 011.156/2010-
4, acompanhado do Relatório e do Voto que o funda-
mentam. 

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 13 de junho do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 608-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 22 de maio de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 011.156/2010-4, 
na Sessão Ordinária de 22-5-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e 
que eventuais providências a cargo dessa Presidência 
serão posteriormente comunicadas.

Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro  
Nardes, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre a mesa requerimento, de minha autoria, so-
licitando que a Mesa, em cumprimento ao Regimento 
Interno, possa apensar matérias que tenham o mesmo 
escopo e o mesmo objeto. 

Fui designado, na Comissão de Constituição e 
Justiça, Relator de propostas de emenda à Constitui-
ção que diminuem a maioridade penal. Para o bom 
ordenamento e para a boa organização do processo 
legislativo, considero que poderíamos apensar todo 
esse processo, para dar leito, dar um rumo adequado 
e racional a esse debate. 

Há sobre a mesa, portanto, requerimento des-
ta autoria. Peço a V. Exª que, no tempo mais breve 

possível, possa submeter ao Plenário da Casa esse 
requerimento. 

Amanhã é dia de Santo Antônio, mas também 
é dia de nascimento do grande José Bonifácio. Dia 
desses, o Embaixador Rubens Ricupero publicou no 
jornal Folha de S.Paulo um extraordinário documento, 
um artigo, colocando a importância, para a unidade 
nacional, do nosso grande, sempre, José Bonifácio. 

Então, peço a V. Exª que dê como lido esse artigo, 
de autoria do Embaixador Rubens Ricupero.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR RICARDO FERRAÇO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)



36098 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36099 

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª será atendido na forma do Re-
gimento. Já pedimos à Secretaria-Geral da Mesa que 
mande vir para a mesa os projetos a que V. Exª se 
referiu, para que possamos votar imediatamente o 
requerimento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria fazer um apelo à Presidenta Dilma e à coorde-
nação política do Governo. 

Alguns dias atrás, votamos aqui, por ampla maio-
ria, o Projeto de Lei nº 122, que regulamenta a função 
de delegado e que definiu procedimentos de como 
devem atuar os delegados tanto da Polícia Federal 
quanto das Polícias Estaduais. 

Esse projeto foi aprovado, da forma como veio da 
Câmara, e foi encaminhado para análise de sanção. E, 
como se está discutindo agora a sanção, e, de certa 
forma, há um rumor de que haveria alguma dúvida, por 
parte do Governo, sobre se a sanção a esse projeto 
poderia acarretar algum tipo de despesa extra, como 
equiparação dos salários de delegados, nós discuti-
mos isso aqui e vimos que a sanção não é passível 
dessa equiparação. Não ficou definido nenhum tipo 
de equiparação. O que se observou foi o tratamento 
protocolar e as prerrogativas do trabalho do delegado 
na sua função do inquérito.

Portanto, ao fazer este registro, eu gostaria aqui 
de defender a sanção do projeto. Pedi a Presidenta 
Dilma, a Ministra Ideli Salvatti, a Ministra Gleisi Hoff-
mann que atuem no sentido de apoiar a sanção, para 
que tenhamos a definição do Congresso respeitada, 
aprovada e transformada em lei, dando, assim, instru-
mentos de trabalho aos delegados de todo o Brasil.

Era esse o apelo que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Valadares e Senador Eduar-
do Lopes. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, gostaria de dizer a V. Exª que, por ato da 
Mesa, ficou decidido que a direção do órgão de co-
municação do Senado Federal poderia ser da com-
petência de qualquer profissional, sem a exigência do 
diploma de jornalista.

Fui procurado por diversos servidores concursa-
dos do Senado Federal, que são jornalistas, pedindo 
que, no plenário do Senado, eu fizesse um pedido a V. 
Exª e à Mesa no sentido de se reestudar essa posição. 

O Senado Federal, no mês de agosto do ano pas-
sado, aprovou a PEC dos Jornalistas, que é de minha 
autoria e que teve como Relator o Senador Inácio Ar-
ruda, numa prova mais do que evidente da valorização 
dos jornalistas, reconhecida pelo Senado. 

Esses funcionários cursaram nível superior e ti-
veram uma formação técnica, profissional, para o exer-
cício de qualquer função que toca as suas atribuições 
como jornalista.

Então eu gostaria de pedir a V. Exª que pudesse 
reestudar essa matéria, porque eu sei que V. Exª nada 
tem contra jornalistas formados, inclusive submeteu 
à votação a PEC dos Jornalistas, uma prova mais do 
que evidente de que nada tem contra essa profissão.

Trata-se de um ato que foi baixado pela Mesa 
que confere a qualquer pessoa sem formação jorna-
lística a possibilidade de exercer a chefia do órgão de 
Comunicação do Senado. Essa foi a informação que 
eu obtive. Eu não conheço o ato. Eu não li o ato. Mas, 
como eu fui procurado por funcionários da Casa, tenho 
o dever de informar a V. Exª essa preocupação, essa 
insatisfação dos profissionais que trabalham com V. 
Exª no Senado Federal.

Era o pedido que eu gostaria que V. Exª fizesse, 
como democrata, como homem que não tem precon-
ceito contra qualquer profissão. Pelo contrário, aqui no 
Senado, V. Exª valoriza todos os profissionais ao longo 
da sua vida como Senador da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Recolheremos as informações trazidas 
por V. Exª, Senador Valadares, e, em seguida, veremos 
como fazer essa adaptação, a revisão na forma que 
está sendo sugerida.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Porque seria incoerência do Senado, já 
que nós aprovamos, no ano passado, a PEC dos Jor-
nalistas, agora aprovarmos um ato abrindo a possibili-
dade de que até pessoa que não seja jornalista venha 
a exercer uma função que é típica dessa profissão.

Agradeço a V. Exª pela atenção que puder dar a 
esse pedido que lhe faço.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero, em 
rápidas palavras, agradecer ao povo da Ilha do Mara-
jó, especialmente à cidade de Soure, que, na semana 
passada, nos acolheu com muito carinho. Lamentamos 
a situação em que se encontra a cidade, mas o Gover-
no do Estado do Pará, depois de amanhã, sexta-feira, 
lança um projeto de ação para recuperação da cidade.

Quero também externar meu sentimento de gra-
tidão pelo recebimento muito carinhoso que tive na mi-
nha cidade querida, a cidade onde nasci, Salvaterra, 
na Ilha do Marajó.

Finalmente, agradeço a V. Exª por ter assinado 
o pedido de proteção a minha pessoa e tê-lo encami-
nhado ao Governo do Estado do Pará.

Quero agradecer-lhe, porque estou novamente 
viajando à Ilha do Marajó e não me senti confortável 
na semana passada. Como já posso ir seguro, pelo ato 
que V. Exª expediu ao Governador do Estado do Pará, 
minha família e eu agradecemos a V. Exª.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, com a pala-
vra V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PLC 160 foi aprovado hoje na CAS, em cumprimen-
to ao acordo que foi firmado com o Senador Eduardo 
Suplicy e também com o aval do Presidente da Co-
missão, Senador Moka.

Uma vez aprovado na CAS, já foi feito o pedido 
de urgência da Comissão. A pauta foi destrancada. 
Gostaria, terminando o cumprimento do acordo de Lí-
deres, que fosse colocado na pauta da Ordem do Dia 
o mais rapidamente possível. Já tínhamos um pedido 
de urgência tirando das comissões para o plenário. Em 
sessão presidida pelo Senador Jorge Viana, que está 
aí ao seu lado, foi acordado entre os Líderes, eu reti-
rei a urgência, dei tempo para que o Senador Suplicy 
fizesse uma audiência pública, produzisse o relatório. 
Hoje foi aprovado e já há um pedido de urgência da 
Comissão, como eu disse. Então, que colocássemos 
na pauta o mais rapidamente possível.

Aproveito para pedir a minha inscrição, como Lí-
der, para após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está devidamente inscrito, Sena-
dor Eduardo Lopes.

Estamos aguardando a chegada, aqui à mesa, 
do projeto a que V. Exª se referiu para que possamos 
tratá-lo na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, como Líder do PSDB. Em seguida, darei a 
palavra a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a Senhora Presidente da 
República, em solenidade ocorrida hoje à tarde – e 
referida pelo Senador Humberto Costa –, ao anunciar 
mais um pacote, digamos assim, de estímulo ao con-
sumo, consistindo em financiamento para a compra de 
geladeiras, fogões, chuveiros elétricos e não sei mais 
quais eletrodomésticos, referiu-se à oposição como se 
nós fôssemos os Velhos do Restelo. Já melhorou em 
relação ao Senador Humberto Costa, que nos equipa-
rou – a nós que fazemos críticas à política econômica 
– a terroristas da economia. Olha, faz muitos anos que 
ninguém me chama de terrorista.

A Presidente da República nos atribui a condição 
de Velhos do Restelo. Para aqueles que nos veem e 
nos ouvem e que não têm conhecimento da obra de 
Camões – e Sua Excelência a Presidente da Repú-
blica é uma pessoa culta – o Velho do Restelo é um 
personagem criado pelo poeta Camões, que, assistin-
do à partida das naus no rumo das Índias, na viagem 
liderada por Vasco da Gama, arrostando pela primeira 
vez o grande mar desconhecido, fazia uma espécie de 
imprecação, alertando para os perigos da travessia e 
exaltando as virtudes do Portugal agrário, do Portugal 
local, do Portugal tradicional.

Srs. Senadores, quem dera a Presidente Dilma 
fosse Vasco da Gama. Vasco da Gama era um homem 
ousado, audaz, que ousou enfrentar uma navegação 
“por mares nunca dantes navegados” – na expressão 
de Camões –, sem contar com os instrumentos mo-
dernos que permitem orientar a navegação. Valendo-
-se apenas dos instrumentos de medição da distância 
dos astros, ele resolveu abrir a rota de Portugal para 
as Índias. E teve sucesso.

A Presidente Dilma, infelizmente, está longe de 
ser um Vasco da Gama, de ter as qualidades do Co-
mandante Vasco da Gama. Ela se contenta, Srs. Se-
nadores, a uma navegação de cabotagem: vai de um 
ponto a outro na costa; às vezes se aventura a uma 
ilha e, muitas vezes, passa de raspão pelos recifes 
que bordejam o litoral.

E ela tinha – e tem – um roteiro de navegação. 
Ela dispõe de parâmetros seguros para dirigir o nos-
so País. Parâmetros seguros que vêm de 25 anos de 
Constituição democrática, de funcionamento das ins-
tituições; parâmetros que vêm de herança que rece-



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36101 

beu dos constituintes, de um País institucionalmente 
organizado. Ela tinha os parâmetros que permitiram 
que este País, o nosso País – sob a liderança de Ita-
mar Franco; depois de Fernando Henrique Cardoso; 
e, por que não dizer, também na gestão de Lula nos 
primeiros tempos – conseguisse que tivéssemos uma 
navegação relativamente tranquila, não obstante as 
borrascas tremendas no governo Fernando Henrique.

Tínhamos pontos de apoio, e quais são eles? A 
responsabilidade fiscal; o controle da inflação; uma 
política de câmbio que evitasse intervenções desastra-
das; o sistema bancário hígido e saneado; o prestígio 
das agências reguladoras para atrair capitais privados 
para setores da economia em que o Poder Público ou 
não tinha orçamento suficiente, recursos suficientes, 
ou não tinha capacidade gerencial. Tudo isso estava 
posto para a Presidente quando ela assumiu, e, no en-
tanto, ela resolveu navegar desprezando a rota traçada, 
resolveu inovar e, infelizmente, inovou mal.

E o resultado disso hoje, Sr. Presidente, é um go-
verno errático. Um governo que, num primeiro momento, 
estimulou o consumo como política anticíclica; estendeu 
mecanismos que eram úteis para o Brasil enfrentar a 
crise provocada pela quebra do Lehman Brothers além 
do tempo necessário; aumentou gastos públicos de-
sordenadamente; perdeu o controle da inflação. Mais 
ainda: a Presidente disse na África, recentemente, que 
não iria concordar com controle da inflação à custa do 
desenvolvimento econômico. E o resultado é que nós 
temos estagnação com inflação alta.

Declaração desastrada, porque implicava a reabili-
tação do programa que o PT havia há muito tempo, pelo 
menos oficialmente, abjurado. Como resultado disso, 
inclusive, Sr. Presidente, tivemos uma tensão forte na 
equipe econômica do Governo, com um mal-estar no 
Banco Central e de muitos dirigentes da equipe eco-
nômica, que não se consideravam mais solidários com 
o Governo, que havia resolvido aventurar-se.

A intervenção do Governo na economia revelou-
-se desastrada, provocou situação de profunda dificul-
dade de caixa, de investimento, comprometendo os 
investimentos, derrubando as ações da Petrobras e da 
Eletrobrás. As contas públicas escapam ao controle e, 
por mais que o Governo procure disfarçar a realida-
de com a folha de parreira de malabarismos fiscais, 
ninguém mais acredita. O mercado não acredita, e a 
dona de casa, quando vai ao supermercado, também 
não acredita, porque a inflação está aí. Não obstante 
todo o discurso triunfalista dos Senadores da situação, 
a inflação é uma dura realidade, uma triste realidade.

Nós estamos caminhando para uma situação de 
desequilíbrio das contas externas, tanto mais preocu-
pante quando vemos que, no bojo da recuperação da 

economia norte-americana, muitos investidores resol-
vem deixar o Brasil para se aninhar no porto seguro 
dos títulos do Tesouro norte-americano. Com isso, o 
que se verifica é a liquefação dos índices das bolsas 
de valores do Brasil.

Diante disso, a Presidente o que faz? Procura es-
carnecer da oposição; lança mais um pacote de bonda-
des que custará R$18 bilhões. Parte disso talvez venha 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais um 
assalto contra o patrimônio do trabalhador brasileiro. 
Com que resultado? Algum Senador, algum Deputado, 
algum Congressista é capaz de dizer qual foi o resul-
tado das desonerações e dos pacotes já lançados?

Pacotes como, por exemplo, em que o BNDES 
recebe dinheiro captado pelo Tesouro a uma taxa de 
juros mais alta do que aquela que é repassada pelo 
banco de fomento ao consumidor final, para criar em-
presas que pretendem ser campeões nacionais ou 
internacionais. 

Que benefício isso trouxe para a sociedade bra-
sileira? Seria essa a política industrial do Governo que 
consiste em conceder incentivos de curto prazo, um 
ano, prorrogável por mais um ano? Prorrogável se o 
setor beneficiado tiver força suficiente para fazer o lo-
bby adequado, como, por exemplo, as montadoras da 
indústria automobilística.

Mas qual é o resultado disso? Neste ano, já fo-
ram R$70 bilhões de desoneração, contribuindo para 
fragilizar ainda mais as combalidas contas nacionais. 
Qual foi o resultado? Alguém é capaz de dizer? No en-
tanto o Congresso aprova, contra o voto da oposição, 
bondades e mais bondades, sem que se saiba qual é 
o efetivo retorno social das medidas aprovadas.

Agora, R$18 bilhões para a compra de fogão e de 
geladeira, quando a saúde atravessa uma crise grave, 
quando as santas casas e hospitais filantrópicos estão 
à beira de fechar as suas portas, em razão da defasa-
gem entre o custo dos procedimentos e aquilo que vem 
como ressarcimento pelo SUS – R$18 bilhões. Ora, o 
Ministro da Saúde disse, ainda recentemente, que pre-
cisaria de mais R$40 bilhões para colocar a situação 
financeira da saúde em ordem. Assim, numa penada 
só, foram R$18 bilhões para a compra de geladeira.

Será que as família do nosso País não teriam 
maior ganho, esse recurso não teria melhor resultado 
social, mais benéfico para as famílias pobres, se hou-
vesse uma saúde adequada, se pudessem recorrer à 
Santa Casa do seu Município e que essa Santa Casa 
pudesse prestar um serviço adequado? São R$18 bi-
lhões. Qual será o resultado disso? Já sei: será mais 
um programa de televisão da Presidente Dilma, uma 
campanha eleitoral desenfreada, em que ela pega 
qualquer tipo de assunto para fazer a sua propaganda, 
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fazer o seu proselitismo. O problema é que isso custa. 
São R$18 bilhões. E o Ministro Mantega diz: “Olha, 
crise? Que crise?” Fazendo humor negro.

A fronteira entre o humor e o deboche é muito 
tênue. Esse humor não diverte mais ninguém. As pes-
quisas mostram isso. A preocupação dos brasileiros 
com o futuro do nosso País, com o que vai acontecer 
amanhã, cresce a cada dia.

Então, Srs. Senadores, eu não quero falar do 
Ministro Mantega. Não vale a pena! O que falta a ele, 
o que falta ao Governo, é uma liderança efetiva. Não 
quero falar dos Ministros. A culpa é da Presidente da 
República. Ela é a responsável por essa situação.

Talvez, por saber disso, é que ela se coloca nes-
sa desabalada fuga para adiante, para a tentativa de 
reeleição, lançando pacotes em cima de pacotes, 
eventos atrás de eventos. Daqui a pouco nós veremos 
a Presidente participando de aniversário de boneca, 
tudo aquilo que for necessário para trazer um pouco 
mais de intenção de voto numa pesquisa que come-
ça a esvaziar.

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer ao Ministro 
Mantega, e mesmo à Presidente Dilma, que não somos 
nós da oposição que criamos um clima de pessimismo. 
É o povo que está sentindo. Que instrumentos temos 
nós da oposição para criar clima de pessimismo con-
tra a propaganda oficial desenfreada? Liguem a tele-
visão no horário nobre e verão a quantidade absurda 
de publicidade oficial – descontados, evidentemente, 
os pronunciamentos da Presidente em cadeia nacio-
nal. Não somos nós.

Eu quero citar algumas manchetes de jornais. 
Não são jornais da oposição, controlados por nós, diri-
gidos por uma espécie de comitê central daqueles que 
querem o mal do País. Nada disso. Cito as manchetes 
da última semana: “Déficit externo do Brasil cresce e 
preocupa especialistas”, “Brasileiros empurram 2013 
com a barriga”, “Investimento empacado”, “Riscos de 
inflação e menos investimento em 2013”, “Risco Brasil 
sobe 25% em um mês”, “Mercado reduz para 2,53% 
previsão de alta do PIB”, “Governo perdido”, “Turbulên-
cia à frente”, “Empinada do dólar”, “O tombo da Bol-
sa”, “Custo de vida sem trégua”, “Carestia aumenta o 
número de calotes”.

Enfim, são apenas algumas manchetes. 
Mas, infelizmente, o Governo atual, a Presidente 

Dilma parece mais preocupada com as suas analogias 
literárias, com as citações veladas de Luiz de Camões, 
e o Ministro da Fazenda a perguntar: “Que crise? Qual 
crise? Crise onde?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, gostaria 
até de comentar as observações do Senador Aloysio 
Nunes sobre a Presidente Dilma Rousseff, mas preciso 
tratar do assunto da nossa cidade de São Paulo, em 
virtude dos acontecimentos que nesses últimos dias 
tem caracterizado a movimentação que preocupa to-
dos os paulistanos e os brasileiros.

Mas gostaria de dizer ao Senador Aloysio Nunes 
que há uma notícia da Agência Folha de S.Paulo, agora 
divulgada, sobre a análise da economia, que diz que o 
resultado da indústria dá sinais de recuperação mais 
firme do investimento. 

Senador Aloysio Nunes, quero compartilhar com 
V. Exª uma preocupação diante das manifestações 
que aconteceram em São Paulo nestes últimos dias, 
sobretudo lideradas pelo Movimento Passe Livre, que 
levaram, na última semana e novamente ontem, a 
notícias que não são as mais agradáveis, para nós, 
paulistanos, e para a população brasileira.

Aqui quero fazer uma conclamação aos jovens 
que estão participando desse protesto, que deveriam 
sempre estar seguindo as recomendações, as lições da 
história, de pessoas e líderes como Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King Jr., que propugnaram sempre pelos 
movimentos em busca de maior justiça na sociedade, 
mas sempre caracterizados pela não violência.

Eu gostaria, primeiro, de ler aqui as primeiras 
páginas dos jornais de São Paulo, como Folha e O 
Estado de S. Paulo.

A manchete da Folha: “Contra tarifa, manifestan-
tes vandalizam centro e Paulista”.

No mais violento protesto contra o aumento 
da tarifa do transporte público, manifestantes 
voltaram a entrar em conflito com a polícia na 
região central de São Paulo.
Como saldo, 20 pessoas foram detidas. Um 
ônibus foi parcialmente queimado, e outros, 
apedrejados. [O Secretário Jilmar Tatto, dos 
Transportes, me informou, há pouco, que 89 
ônibus foram apedrejados.] Estações de metrô 
foram depredadas, muros, pichados, e vitrines, 
quebradas. Lojas e bancos fecharam as portas.
Foi o terceiro ato em menos de uma semana 
– os ativistas são contra a alta da passagem, 
de R$3 a R$3,20. Segundo a PM, mais de 
5.000 pessoas foram ao protesto. A Prefeitura 
fala em 2.500.
Segundo a polícia, os militantes lançaram pe-
dras, paus e coquetéis molotov contra a PM, 
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que atirou balas de borracha, bombas de efeito 
moral e gás pimenta.

O Estado de S. Paulo tem a manchete: “Maior 
protesto contra tarifa tem bombas e depredação.”

Manifestantes do Movimento Passe Livre fi-
zeram ontem o maior e mais violento protesto 
contra o aumento da tarifa de ônibus em SP. 
Entre 10 mil e 12 mil pessoas se reuniram na 
Avenida Paulista, atravessaram o centro e en-
traram em confronto com a polícia depois de 
serem impedidas de invadir o Parque D. Pedro. 
Dali em diante, agências bancárias e lojas fo-
ram destruídas, prédios, pichados – entre eles 
a [própria] Faculdade de Direito da USP – e 
ônibus, incendiados. Uma bomba caseira foi 
jogada na Estação Brigadeiro do Metrô. A PM 
respondeu com balas de borracha e bombas 
de gás lacrimogêneo e 20 foram presos. De-
zenas de pessoas ficaram feridas, incluindo 
três policiais. Motoristas viveram momentos 
de terror no meio do fogo cruzado. O protesto 
acabou depois de 6 horas. Em Paris, o Prefei-
to Fernando Haddad [que se encontra lá para 
colocar São Paulo como o próximo centro de 
importante exposição de caráter mundial] se 
irritou ao saber da depredação. 

O Prefeito Fernando Haddad explicou que, com 
esforço, inclusive a partir de diálogo com o Governo 
Estadual e com o Governo Federal, evitou fazer os 
ajustes de tarifas, a exemplo do que fizeram outros Mu-
nicípios da Grande São Paulo, em dezembro e janeiro, 
deixando para que isso fosse realizado em junho. Se 
fosse para fazer o reajuste de acordo com a inflação, 
teria sido um ajuste de R$3,00 para R$3,50, mas, com 
o esforço de diminuir o impacto e examinando todas 
as alternativas possíveis, tendo em conta, inclusive, o 
ajuste dos motoristas e cobradores de ônibus da or-
dem de 10% recentemente, o ajuste foi para R$3,20. 

Ora, é objetivo do Prefeito Fernando Haddad e 
do Secretário Municipal de Transportes, com quem dia-
loguei há pouco, melhorar significativamente o trans-
porte público em São Paulo. A intenção, se possível, é 
promover a universalização do transporte público, que 
inclui ônibus e metrô em São Paulo e na Grande São 
Paulo, fazer com que seja estendido a todos, assim 
como o direito à educação, o direito aos bons serviços 
de saúde. No entanto, para isso, é preciso que pen-
semos todos juntos para definir a melhor maneira de 
financiar um transporte público que seja o mais eco-
nômico possível para a população que dele depende. 

Há diversas ideias que estão sendo objeto do di-
álogo, e isso envolve, inclusive, uma cooperação entre 

o Governo Estadual de São Paulo e a Prefeitura. Há 
momentos em que é preciso o diálogo e a interação, por 
exemplo, a Companhia do Metrô, que tem responsabili-
dade estadual, com o sistema de transportes municipal.

Eu quero muito lhe conceder o aparte, Senador 
Aloysio, mas, antes, quero aqui reler algo que em ou-
tras ocasiões eu já li da tribuna do Senado, algo que 
considero lição de extraordinária importância.

No dia 28 de agosto de 1963, diante do Memorial 
de Abraham Lincoln, em que Martin Luther King Jr. fa-
laria para 200 mil pessoas que haviam se concentrado 
em Washington D.C., Martin Luther King Jr. foi advertido 
pelo Presidente John Kennedy, que disse a ele para 
ter cuidado, pois ele para lá levaria uma manifestação 
enorme, capaz de depredar Washington D.C., a capi-
tal. Martin Luther King Jr. havia começado a organizar 
as grandes marchas pelos direitos civis, sobretudo da 
população negra, pelo direito igual de votação nos es-
tados do sul e assim por diante.

Ele disse então ao Presidente Kennedy: “Pode fi-
car tranquilo, pois vamos assegurar um movimento pa-
cífico”. Felizmente, isso aconteceu. E justamente nessa 
manifestação ele fez observações que aqui gostaria de 
recordar para os movimentos como o do Passe Livre.

Mencionou ele a certa altura:

Nós viemos a este lugar sagrado para recordar 
a América da intensa urgência do momento. 
Este não é o tempo de nos darmos ao luxo 
de nos acalmar ou de tomar a droga tranqui-
lizadora do gradualismo. Agora é a hora de 
tornarmos reais as promessas da democra-
cia. Agora é a hora de nos levantarmos do 
vale escuro e desolado da segregação para 
o caminho iluminado de sol da justiça racial. 
Agora é o momento de levantar nossa nação 
das areias movediças da injustiça social para 
a rocha sólida da fraternidade. Agora é o mo-
mento de fazer da justiça uma realidade para 
todas as crianças de Deus. Seria fatal para a 
nação não perceber a urgência do momento. 
O verão abrasador do legítimo descontenta-
mento do negro não passará até que haja um 
outono revigorante de liberdade e igualdade. 

Logo adiante ele diz:

Não haverá descanso nem tranquilidade na 
América até que o negro consiga garantir seus 
direitos à cidadania. Os turbilhões da revolta 
continuarão a sacudir as fundações de nossa 
nação até que surja o dia brilhante da Justiça.
Mas há algo [e aqui, Senador Aloysio, é o pon-
to forte] que eu preciso falar para o meu povo, 
que está no limiar caloroso, que nos leva para 
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o palácio da justiça. No processo de ganhar 
nosso lugar de direito nós não podemos ser 
culpados de ações erradas.
Não vamos satisfazer nossa sede de liberda-
de bebendo do cálice da amargura e do ódio. 
Precisamos sempre conduzir nossa luta no 
plano alto da dignidade e da disciplina. Não 
podemos deixar nosso protesto criativo dege-
nerar em violência física. Todas as vezes, e a 
cada vez, nós precisamos alcançar as alturas 
majestosas de confrontar a força física com a 
força da alma.

Ora, seria muito bom, Senador Aloysio Nunes, 
Senador Anibal Diniz, que pudessem os jovens lá em 
São Paulo, aqueles que me disseram que são do Mo-
vimento Passe Livre, dizer: “Olha, nós recomendamos 
a todos que não fizessem depredações, incêndios ou 
atos de violência, mas saiu do nosso controle”.

Ora, é preciso que todos digam a todos: “Vamos 
procurar confrontar a força física com a força da alma”.

Porque um ou outro policial jogou uma bala de bor-
racha ou uma bomba de gás lacrimogêneo, começaram 
a incendiar bancas de jornal ou lixo no chão e a pichar 
os mais diversos edifícios – até a banca de jornal de 
um jornaleiro, que tem uma vida modesta, prejudicando 
seu modesto patrimônio. Quebraram as instalações do 
metrô ou dos próprios ônibus, depredando-os. Foram 
89 ônibus depredados. Isso só vai prejudicar o objetivo 
de termos um melhor transporte público.

Então, o meu apelo é no sentido de que haja um 
diálogo sim; de que haja um diálogo entre essas pes-
soas do Movimento Passe Livre e todos aqueles que 
foram ouvi-los. Acabaram interrompendo o trânsito 
inclusive na Avenida Paulista, local onde volta e meia 
passam ambulâncias para levar pessoas que estão 
feridas e que precisam do atendimento imediato no 
pronto-socorro. E quando isso é interrompido, obvia-
mente se prejudica a saúde de seres humanos.

Senador Aloizio Mercadante, gostaria, sim, de 
lhe conceder a palavra, V. Exª, que, tendo sido de São 
José do Rio Preto, é também morador de São Paulo e 
conhece tão bem a nossa capital.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP)  – Muito obrigado, Senador Suplicy. Realmente, 
nasci em São José do Rio Preto, onde fui batizado e 
registrado no registro civil com o nome de Aloysio Nu-
nes Ferreira Filho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Aloysio Nunes Ferreira Filho? Eu mencionei... Des-
culpe, eu...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP)  – Não, eu sei.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
falei errado de novo o seu nome?

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
 – Mercadante. O que muito me honra, aliás.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É 
que há pouco o Senador Pedro Simon ainda brincava 
comigo que leu no jornal que Aloizio Mercadante é a 
pessoa agora quem muito ama a Presidenta Dilma, 
então...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
 – Senador, agradeço o aparte de V. Exª, me perdoe o 
gracejo. Porque o assunto é sério, efetivamente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não, mas, Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª sabe 
que a nossa convivência aqui no Senado, inclusive o 
espírito de cooperação, quando há assuntos altos, do 
interesse de São Paulo, nós dois e o Senador Antonio 
Carlos Rodrigues temos juntado esforços, inclusive no 
diálogo, por exemplo, com o Secretário da Fazenda 
Andrea Calabi, com o Governador Geraldo Alckmin. 
Eu me sinto irmanado em procurar resolver os proble-
mas de nossa cidade, de nosso Estado, para além de 
nossas diferenças de análise, do PSDB e do Partido 
dos Trabalhadores. Eu acho que, assim, nós vamos 
conseguir crescer com o devido respeito mútuo, cons-
trutivo, entre nós. 

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP)  – É verdade, Senador. E a estima que tenho por 
V. Exª é de muitos anos, já. Mas eu queria voltar ao 
tema que, muito oportunamente, V. Exª traz à tribuna 
do Senado, que são esses atos de violência, de van-
dalismo, de depredação, que ocorrem na cidade de 
São Paulo – ocorreram também no Rio de Janeiro –, a 
pretexto da luta por tarifas mais módicas de transporte. 
V. Exª faz um apelo a esses baderneiros, a esses que 
se associaram para cometer crimes, que são membros 
do chamado Movimento Passe Livre. Eu lamento, mas 
penso – eu sou muito pessimista quanto à possibilida-
de de eles ouvirem o apelo de V. Exª...

(Soa a campainha.)

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– ... e de se inspirarem pelas lições de Martin Luther 
King ou de Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o ob-
jetivo deles é realmente a violência. A violência deles 
não foi desencadeada, como disse V. Exª, talvez até 
numa expressão infeliz, por uma bomba jogada por 
um policial. Eles saíram para depredar! Eles saíram 
para arrebentar ônibus! Porque o objetivo deles não 
é a melhoria do transporte público. Eles sonham com 
uma revolução. Uma revolução que, felizmente, não 
ocorrerá no Brasil. Eles têm devaneios totalitários. Eles 
fazem da violência uma tática de luta revolucionária, 
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pseudorrevolucionária. Não querem melhorar o trans-
porte público, mesmo porque a grande maioria deles 
não usa transporte público. Então, é um movimento 
que deve ser combatido. Quero manifestar a minha 
solidariedade aos...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– ... cidadãos (Fora do microfone.) que foram prejudi-
cados por esses baderneiros, por esses vândalos, ao 
policial militar que esteve na iminência de ser linchado 
por eles – linchado por eles –, e dizer, reafirmar que 
eu espero realmente que haja, da parte do Prefeito 
Fernando Haddad, absoluta intransigência, nenhum 
diálogo com esse tipo de gente, e que o Governador 
de São Paulo faça o que vem fazendo, prestigiando a 
sua polícia militar para combater esse movimento ne-
fasto, esse movimento que tem que ser combatido com 
toda energia, porque não há, da parte dessa gente, 
o menor interesse em ouvir o seu apelo. O menor, la-
mento dizer. São baderneiros que se associaram para 
cometer crimes contra o patrimônio público, e crimes 
contra o cidadão de São Paulo, prejudicando-o no seu 
direito de ir e vir. Obrigado.

(Interrupção do som.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
se eu puder concluir. 

Senador Aloysio Nunes, eu gostaria de poder 
conhecer melhor esses jovens, as pessoas que rea-
lizaram esses atos. Conversei com alguns, disse que 
me coloco à disposição eventualmente até na sexta-
-feira. Disse que teria um horário reservado, se eles 
assim o quiserem, para conversar. Me disseram que 
há, por exemplo, entre os 20 presos, uma moça, Ste-
fany Venceslau, que seria o caso justamente de uma 
moça que de maneira alguma teria realizado qualquer 
ato de vandalismo, mas que acabou sendo presa. Há 
ali testemunhas de que ela não teria feito qualquer ato 
de vandalismo, mas estava lá realizando o protesto.

Então, é preciso, certamente...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
lhe transmitir que inclusive conversei com o Secretário 
Fernando Grella Vieira, falei que faria essa reflexão, 
que estava disposto a tentar dialogar para ver em que 
medida esse movimento pode agir com propósitos 
de realização de justiça, conversar, trocar ideias com 
eles, mas certamente transmitindo a eles que esse 
procedimento acaba causando apenas reações muito 
severas de condenação de seus atos pela maioria da 
população. Não é a maneira de se transformar o País, 

as lições da história, as lições de Mahatma Gandhi e 
de Martin Luther King, por isso que eu o citei, são as 
lições positivas para os grandes movimentos sociais 
em busca...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
de Justiça e liberdade.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 
O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do Senador Eduardo 
Suplicy, tenho a honra de passar a palavra ao nosso 
Presidente da Casa, Renan Calheiros, para uma co-
municação.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, cinco minutos apenas para uma co-
municação que considero...

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes porém, Sr. Presidente, só para 
registrar a presença de estudantes de nível fundamen-
tal da Escola Classe 5, de Planaltina, Distrito Federal.

Sejam bem-vindos à Casa. É o registro que nós 
fazemos.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – 
AL. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, 
Srªs e Srs. Senadores, tive o prazer de participar hoje 
pela manhã da solenidade, na qual a Presidente Dil-
ma Rousseff anunciou uma linha de crédito de R$18,7 
bilhões para os beneficiários do Minha Casa, Minha 
Vida adquirirem móveis e eletrodomésticos.

Cada família poderá financiar até R$5 mil com 
taxa de juros de 5% ao ano e prazo de 48 meses para 
pagamento.

A taxa de juros, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
como se vê, está muito aquém dos percentuais prati-
cados pelo mercado. A taxa média de juros anual co-
brada pelo crediário varia entre 61% e 93% em artigos 
do lar, 61% em eletrodomésticos e 96% em decoração.

As famílias de qualquer faixa de renda terão 
acesso ao crédito e haverá desconto de 5% na nota 
fiscal sobre os preços a vista, e as prestações poderão 
ser pagas por boleto bancário ou por débito em conta.

A estimativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do 
Governo é de 3,7 milhões de famílias do Minha Casa 
Minha Vida sejam beneficiadas com o essa importan-
te, importantíssima iniciativa. O Governo batizou esse 
conjunto de medidas como Minha Casa Melhor. A con-
dição para ter acesso ao programa é estar adimplente 
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com as prestações do imóvel adquirido por meio do 
Minha Casa Minha Vida.

Desta forma, os beneficiários poderão comprar 
geladeira, fogões, lavadora de roupas, computador, 
TV digital, guarda-roupa, cama, mesa, cadeiras e 
até sofás.

Trata-se de uma iniciativa justa e louvável, sobre-
tudo pelo que ela pode representar na expansão do 
mercado interno, que, como todos sabem, é a âncora 
principal da economia brasileira nos últimos sobres-
saltos da economia mundial. A expansão do consumo 
interno, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na ordem de 
20%, respondeu pela reação do Brasil na grande crise 
do biênio 2008/2009.

De outro lado, o Minha Casa Melhor garante aces-
so das famílias ao crédito para adquirir bens modernos 
com redução do consumo de energia e muito mais 
conforto. Como frisou a Presidente Dilma Rousseff, a 
iniciativa vai dar mais dignidade às famílias.

Para implementar o programa, a Caixa Econômica 
Federal vai emitir um cartão magnético para ser usado 
pelos interessados no crédito. A linha de financiamen-
to estará disponível por 12 meses, a partir da data de 
emissão do cartão. Mesmo aqueles que contrataram 
o Minha Casa Minha Vida pelo Banco do Brasil terão 
acesso ao cartão de crédito.

A contratação do Minha Casa Melhor será 
desburocratizada e poderá ser feita por telefone e 
nas agências da Caixa Econômica Federal. O car-
tão será aceito em 30 mil lojas credenciadas em 
todo o País.

Srªs e Srs. Senadores, pela justiça social, pelo 
alcance, pelos reflexos na economia interna, avalio que 
essa é uma importante iniciativa do Governo Federal, 
e tenho certeza de que encontrará boa receptividade 
no Congresso Nacional.

Eu quero, Sr. Presidente, aproveitar a minha 
oportunidade aqui na tribuna para comunicar ao povo 
alagoano que nós estaremos, na sexta-feira, às 11 
horas, em Cajueiro, Alagoas, juntamente com o Mi-
nistro Garibaldi Alves Filho, da Previdência Social, 
quando inauguraremos a agência do INSS naquela 
cidade. E que, no próximo domingo, às 11 horas, nós 
estaremos em Arapiraca, acompanhados do Ministro 
das Minas e Energia, Edison Lobão, onde inaugu-
raremos a subestação de energia de Arapiraca e a 
linha de 230kV, de Penedo a Angelim. São, Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, investimentos importantes 
e resgatam um compromisso do Ministro Lobão, que, 
há dois anos, esteve comigo em Arapiraca, quando 
efetivamente se comprometeu com a construção 
da subestação, que viabilizará investimentos no 
Agreste, no Sertão de Alagoas. Investimentos como 

a mineradora Vale Verde e o próprio funcionamento, 
Presidente Casildo Maldaner, do Canal do Sertão, 
que regularizará, pelos próximos 30 anos, o forne-
cimento de energia elétrica para o Agreste, para o 
Sertão do Estado de Alagoas.

Aproveito, por fim, a oportunidade para enfatizar 
os esforços da Prefeita Célia Rocha, de Arapiraca, e 
da Prefeita Lucila Toledo, de Cajueiro, que foram im-
portantes para que essas inaugurações ocorressem, 
nesse final de semana, em Alagoas.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Pois bem, após ouvirmos as palavras do 
Presidente da Casa, Renan Calheiros, na sequência, 
como Líder, concedo a palavra à eminente Senadora 
Lídice da Mata, do grande Estado da Bahia.

Com a palavra, V. Exª, Senadora Lídice da Mata, 
pelo prazo regulamentar.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 12 de junho, é véspera 
de Santo Antônio, muito comemorado pelos católicos 
da minha terra; para outros, é Dia dos Namorados; 
mas, para aqueles que lutam em defesa das crianças 
e dos adolescentes em nosso País, é um dia muito 
importante, porque é o Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil.

Portanto, Sr. Presidente, como integrante e uma 
das coordenadoras da Frente da Criança e do Ado-
lescente no Congresso Nacional, não posso deixar de 
aqui registrar esta data e trazer ao conhecimento das 
Srªs e dos Srs. Senadores os dados a respeito do tra-
balho infantil em nosso País.

É tempo de ir à escola
Há tanto para aprender
Deram-te a linha e a cola
Mas não tempo para crescer.
Vês a alegre correria
Meninos na brincadeira
Mas tu passas todo o dia
Sentado nessa cadeira
Sem tempo para o que gostas
Nem momentos de lazer
Não endireitas as costas
Tens trabalho para fazer.

Com esses versos do poema Infância Perdida, de 
João Alberto Roque, começo este meu registro sobre 
o dia 12 de junho, data que marca o Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil.

Segundo estudo da Organização Internacional 
do Trabalho divulgado esta semana, aproximadamente 
10,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos no mundo 
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são trabalhadoras domésticas fora de suas residências 
e, muitas vezes, em condições perigosas ou análogas 
à escravidão. Desse total, 6,5 milhões têm entre 5 e 15 
anos e 71% são meninas. Apenas no Brasil, o estudo 
cita que deva haver cerca de 250 mil crianças traba-
lhando nessas condições.

Relatório da mesma OIT, de 2011, registrava em 
todo o mundo 15,5 milhões de crianças e adolescentes 
no trabalho infantil doméstico. Comparando-se ambos, 
houve uma diminuição de 4 milhões de crianças e jo-
vens nessas condições.

No Brasil, em 1992, segundo a PNAD do IBGE, 
havia 8,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 
17 anos – 19,6% do total – em algum tipo de atividade 
remunerada. Em 2011, 3,6 milhões estavam em situ-
ação de trabalho –8,6% do total –, ainda de acordo 
com a PNAD.

Entre 2000 e 2010, houve uma redução de 13,4%, 
mas a ocorrência do problema chegou a aumentar 
1,5% entre crianças de 10 a 13 anos, justamente na 
faixa etária mais vulnerável dessa população, para a 
qual todo tipo de trabalho é proibido.

Por mais que a queda desses números tenha 
sido significativa e mereça ser comemorada, o Bra-
sil ainda apresenta índices inaceitáveis e está longe 
de erradicar o trabalho infantil num curto espaço de 
tempo. Um fator preocupante é que, de 2005 em dian-
te, houve uma desaceleração no ritmo da diminuição 
do número de crianças e adolescentes no mercado 
de trabalho.

Nosso maior desafio é alcançar e erradicar as 
piores formas de trabalho infantil: o doméstico, nos 
lixões, na exploração sexual, no narcotráfico, na agri-
cultura familiar e no comércio informal urbano. Vencer 
também a consciência de nossa sociedade.

Em diversos setores, ainda persistem os argu-
mentos favoráveis às atividades laborais de crianças e 
adolescentes, para mantê-los longe do crime ou digni-
ficá-los. Especialistas alertam para as consequências 
dessa cultura, que ignora os muitos efeitos nocivos 
e o papel de perpetuação da pobreza que exerce o 
engajamento precoce na produção em detrimento da 
formação e do estudo.

Mesmo a nossa Justiça concede ainda auto-
rizações prévias para que menores de 16 anos in-
gressem no mercado, medida considerada inconsti-
tucional. Na esfera política, as maiores dificuldades 
são a falta de articulação entre as diferentes esferas 
– municipais, estaduais e federal – e críticas ao Peti 
– Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Os 
principais questionamentos feitos hoje ao programa 
giram em torno do controle da frequência escolar 
e a presença nas atividades no contraturno, assim 

como o devido acompanhamento para o não retorno 
ao trabalho infantil.

Com base no Relatório Brasil Livre de Trabalho 
Infantil, da ONG Repórter Brasil – Organização de 
Comunicação e Projetos Sociais, podemos conhecer 
melhor os diferentes aspectos do problema. Após 
uma introdução com dados gerais e dificuldades a 
serem enfrentadas no campo político, da justiça e 
cultural, o relatório analisa em profundidade as pio-
res formas de trabalho infantil, debruçando-se sobre 
o trabalho doméstico, o urbano informal e ilícito, o 
trabalho rural e a exploração sexual comercial de 
meninas e meninos.

Na área rural, estima-se em 450 mil o número de 
crianças entre 5 e 13 anos que trabalhavam em ativi-
dades agrícolas ou no extrativismo em 2011, ou 63,5% 
do total de trabalhadores nessa faixa etária, segundo 
a PNAD. As atividades agrícolas são aquelas em que 
as crianças começam a trabalhar mais cedo.

A política de prevenção e eliminação do trabalho 
infantil no campo hoje é focada na agricultura familiar. 
Segundo a PNAD 2011, 74,4% das crianças entre 5 e 
13 anos que trabalhavam não recebiam contrapartida 
de remuneração.

As regiões Nordeste e Sul lideram a taxa de 
ocupação de crianças na agricultura. Especial difi-
culdade enfrentam as crianças indígenas, ribeirinhas 
e extrativistas. Poucas escolas, ensino descontex-
tualizado e falta de atividades no contraturno são 
algumas falhas. O ainda frágil engajamento dos 
gestores da educação na pauta do trabalho infantil 
é um dos obstáculos.

Diante das falhas do Estado, a responsabiliza-
ção das famílias pelo trabalho infantil no campo é 
vista com cautela. Os setores agrícola e extrativista 
concentram mais da metade dos meninos e meninas 
de 5 a 13 anos que trabalham no Brasil. O fenômeno 
é mundial: segundo a OIT, 60% das crianças entre 
5 e 17 anos que trabalham no mundo estão no se-
tor agrícola ou no extrativista. Portanto, para rever-
ter esse quadro, temos que ter esses setores como 
prioritários para as políticas públicas de erradicação 
do trabalho infantil.

Gostaria de destacar que a PEC das Domésti-
cas, que relatei no Senado, promulgada como Emenda 
Constitucional 72/2013, em abril, define como proibido 
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para meno-
res de 18 anos e de qualquer trabalho para menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos. Foram abertas, portanto, as portas para que 
nós possamos erradicar o trabalho infantil no âmbito 
do trabalho doméstico brasileiro.
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Embora a OIT não tenha considerado a recen-
te Emenda das Domésticas, o estudo divulgado esta 
semana destaca que desde 2008 o Brasil já deu um 
marco inicial na proteção de crianças trabalhadoras 
domésticas com o Decreto nº 6.481, que proíbe que 
algumas profissões sejam realizadas por crianças.

Ainda aguardamos que a Presidente Dilma en-
caminhe para esta Casa a ratificação de um impor-
tante instrumento no enfrentamento dessa prática, 
que é uma convenção sobre o trabalho decente para 
as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, a 
Convenção nº 189.

Os serviços informais e o tráfico parecem atrair 
cada vez mais meninas e meninos com menos de 16 
anos. No início dos anos 1990, a idade média de in-
gresso no tráfico de drogas na cidade do Rio de Janei-
ro era de 15 e 16 anos. Dez anos depois, havia caído 
para 12 e 13 anos. O Brasil assumiu o compromisso 
de erradicar essa prática até 2015.

O Estado também precisa melhor se equipar para 
o enfrentamento da exploração sexual de crianças e 
adolescentes, especialmente no que se refere à qua-
lificação do atendimento às vítimas.

Nos últimos 20 anos de enfrentamento avança-
ram: de 2004 a 2010, o número de programas federais 
para a área saltou de três para 13. Um dos reflexos foi 
o aumento das denúncias. Embora a sociedade este-
ja mais sensível ao tema, vítimas ainda sofrem com 
a impunidade, o atendimento precário e a insuficiente 
articulação entre as ações desta política.

Um dos maiores desafios hoje é o aumento da 
exploração no contexto das grandes obras de infraes-
trutura em curso no País. Entidades ligadas à rede de 
enfrentamento alertam para a intensificação desse tipo 
de violação nas regiões onde estão sendo construí-
das obras de infraestrutura para megaeventos, como 
a Copa do Mundo de Futebol. Essas entidades reco-
mendam que as ações de prevenção figurem nos pro-
cessos de licenciamento das obras. Em contrapartida, 
o engajamento do setor privado se apresenta como 
uma alternativa na inserção das vítimas no mercado 
de trabalho legal e formal.

Mas é nas atividades de trabalho infantil em ra-
mos ilícitos que urge uma ação eficiente e abrangente 
dos nossos governos, pois esse é o ovo da serpente 
que origina a violência e o crime juvenil em nosso País. 
Aqueles que hoje apregoam a redução da maioridade 
penal como forma de ampliar a segurança da popula-
ção agem como quem quer colocar trancas em portas 
já arrebentadas. É nessas demandas que podem ser 
feitas ações preventivas, cumprindo-se, assim, o velho 
adágio de que se “eduque a criança para não precisar 
punir o adulto”.

No próximo mês de outubro, o Brasil vai sediar 
a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que 
deve reunir representantes de governos, empregado-
res, trabalhadores e organizações da sociedade civil 
dos 185 países membros da OIT.

O Brasil foi escolhido como anfitrião da conferên-
cia pelo fato de ser considerado uma referência mundial 
em relação às políticas sobre o tema. 

Portanto, Sr. Presidente, desejo que nós possa-
mos abrigar essa Conferência com condição de real-
mente dar exemplo em todo o mundo.

Terminando como iniciei este pronunciamento, 
leio o final do poema Infância Perdida:

O patrão é exigente
Quer os sapatos bem feitos.
Para ele, tu não és gente
E não tens quaisquer direitos.
Não sabes o que são férias
E o pouco que paga à peça
Só agrava as misérias
Por estranho que pareça.
Deixa marcas para a vida
Esse ciclo vicioso.
A tua infância perdida
É um tempo precioso.
É tempo de ir à escola
Há tanto para aprender.
Deram-te a linha e a cola
Mas não tempo para crescer.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
No entanto, antes de concluir o meu pronuncia-

mento, não posso deixar de, lamentando, apresentar 
um voto de pesar pelo falecimento ontem, aos 90 anos 
de idade, de Jacob Gorender, considerado um dos mais 
notáveis entre os intelectuais marxistas brasileiros, que 
certamente fará muita falta à ciência política, à política 
da Bahia e do Brasil.

Da Bahia, porque, nascido em Salvador, em 1923, 
interrompeu os estudos em 43, quando, aos 20 anos, 
se alistou na Força Expedicionária Brasileira. Lutou na 
Europa, em batalhas como a de Monte Castelo, na Itália.

No final da guerra, mudou-se para o Rio de Ja-
neiro, onde trabalhou em jornais de esquerda, e, em 
53, para São Paulo. Dois anos depois, embarcou para 
Moscou, onde permaneceu até meados dessa déca-
da de 50.

Ao voltar ao Brasil, filiou-se ao PCB, em que 
militou profissionalmente, sendo redator de A Classe 
Operária e depois, da Imprensa Popular, do Voz Ope-
rária, da revista Novos Rumos e demais publicações 
daquele partido.
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Depois do golpe de 64, fundou e dirigiu o Partido 
Comunista Brasileiro Revolucionário – PCBR. Em 1970, 
foi preso e sofreu todo tipo de tortura, mas, conforme 
ressalta o jornalista baiano Vitor Hugo, reinventou-se 
como intelectual e escreveu livros como O Escravismo 
Colonial e Combate nas Trevas. Também é autor de 
A Escravidão Reabilitada e de Marxismo sem Utopia, 
além de artigos e ensaios, deixando uma contribuição 
inestimável para o entendimento da história do País.

Muito obrigada.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa se associa às manifestações 
de pesar de V. Exª, Senadora Lídice da Mata.

Na sequência, temos aqui inscrita a Senadora 
Ana Rita, que não se encontra, o Senador Fernando 
Collor, que não está.

Na sequência, Senador Sérgio Souza, do PMDB 
do Estado do Paraná.

O Senador Sérgio Souza faz permuta com o 
eminente Waldemir Moka, do Rio... do Sul. Faremos a 
transferência, a permuta.

Antes de V. Exª fazer uso da palavra, Senador 
Moka, só fazer uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Blo-
co/PMDB – SC) – Em votação o Requerimento nº 
611, de 2013, do Senador Antonio Carlos Valadares, 
que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do 
Senado, no dia 13 de junho de 2013, para participar, 
na qualidade de Presidente da Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo, do “Seminário para o 
Desenvolvimento da Amazônia”, na Cidade de Maca-
pá, Amapá, conforme Requerimento nº 12, de 2013 
– CDR, aprovada a reunião no dia 3 de abril de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa)

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Com a palavra o Senador...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Pela ordem o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Abusando um pouco 
da boa vontade do nosso Senador Moka, eu pediria 
que V. Exª confirmasse a minha inscrição como líder, 
após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª, Senador Eduardo Lopes, já se 
encontra inscrito como líder, pelo PRB.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Meu Presidente, Senador Casildo Maldaner, que já 
me colocou na condição de gaúcho, como sendo do 
Estado do Rio Grande do Sul. Sou neto de gaúcho e 
tenho um orgulho muito grande disso, até por que foram 
os gaúchos que, no início do século passado, coloni-
zaram uma grande parte do meu Estado. Então, quero 
receber isso como um elogio ao bravo povo gaúcho, 
que tem uma importância muito grande na coloniza-
ção do meu Estado.

Sr. Presidente, após alguns dias afastado do tra-
balho por recomendação médica, estou de volta a esta 
Casa e a esta tribuna com o mesmo entusiasmo de 
sempre, procurando abordar temas relevantes para o 
País. Confesso que raramente faço pronunciamentos 
escritos, para ler, mas o tema que vou abordar requer 
que eu tenha um cuidado com o que dizer nesta tribuna.

Infelizmente, ocupo este espaço para tratar dos 
conflitos pela posse de terra no Mato Grosso do Sul. 
Digo infelizmente, Sr. Presidente, porque mais uma 
vez estamos aqui para falar de uma questão que se 
arrasta há anos sem solução, cujo problema atingiu 
nível insustentável, inadmissível, nos últimos dias. Nos 
últimos anos, participei de várias reuniões, encontros 
e audiências sobre o tema, seja com representante do 
Ministério Público, seja com autoridades do Governo 
Federal, seja em audiências públicas no Congresso 
Nacional. Em todas essas ocasiões, deixei aviso de 
que o problema, se não fosse resolvido, poderia cau-
sar conflitos de grave proporção entre agricultores e 
índios no meu Estado.

O que temíamos acabou acontecendo, na deso-
cupação de uma fazenda em Sidrolândia. E aqui eu 
quero fazer um parêntese.

Uma coisa que me incomoda, Senadora Ana 
Amélia, é quando alguns segmentos tratam a invasão 
com o nome de ocupação. Você ocupa aquilo que não 
tem dono. Você ocupa aquilo que está abandonado. 
Quando você adentra uma propriedade que tem dono, 
que tem gente ali, isso não tem outro nome, é invasão. 
E eu quero registrar isso.

Na região central do meu Estado, um índio, nes-
sa desocupação, foi morto em confronto com a Polícia 
Federal. Uma vida foi perdida, por conta de um confli-
to que ocorre há décadas. Terras têm sido invadidas, 
colocando em choque produtores e índios, ambos os 
lados vítimas da omissão do Poder Público.
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Nos últimos dias, a mídia do País deu grande 
contribuição para a discussão sobre a posse dessas 
terras. Jornais e sites de notícias, em especial, publi-
caram números e expuseram argumentos de ambos 
os lados, índios e agricultores, cada qual, obviamente, 
defendendo o seu direito.

O jornal O Globo do último domingo, por exem-
plo, informa que muitas áreas invadidas por índios há 
décadas em Mato Grosso do Sul não foram desocu-
padas até hoje. Acabaram se tornando território des-
sas comunidades, ao arrepio da lei. Diz um trecho da 
matéria: “Algumas dessas áreas já se transformaram 
em aldeias, apesar de os índios não terem a posse 
definitiva do terreno.” Exemplos como esse citado na 
reportagem se repetem em todo o Estado do Mato 
Grosso do Sul e, por certo, em todo o País.

O jornal O Estado de S. Paulo também abordou 
os conflitos em Mato Grosso do Sul, na sua edição de 
domingo passado. Num trecho, ao citar a tentativa da 
Polícia Federal de desocupar a fazenda invadida em 
Sidrolândia, o repórter registra:

Depois do episódio, revoltados com a ação 
policial, os terenas deram o troco. Ocuparam 
outras fazendas, expandindo sua presença 
em pelo menos 15 quilômetros a partir da fa-
zenda Buriti. Na terça-feira já dominavam 12 
dessas áreas. Ordenavam a retirada dos não 
índios e foram acusados de saquear as casas 
e queimá-las.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que a narrativa so-
bre como as invasões têm ocorrido causa perplexidade. 
Parece tratar-se de ação de grupos extremistas que 
conquistam territórios a base da força e da violência, 
para não dizer outra coisa, como o fato de os índios 
invasores estarem armados com facões, foices, arcos 
e flechas e até armas de fogo.

O jornal O Globo de sábado último divulgou re-
latório da Embrapa segundo o qual, das seis áreas 
demarcadas pela Funai no Paraná, quatro jamais fo-
ram habitadas algum dia por índios. O documento da 
Embrapa, de acordo com o jornal, está nas mãos do 
Palácio do Planalto.

O relatório da Embrapa é indicativo de que mi-
lhares de hectares de terra têm sido demarcados a 
partir de processos incompletos e muitas vezes irreais, 
elaborados por uma única mão – no caso, a Funai –, 
sem contraprovas, sem o contraditório.

Tenho dito há anos que o Brasil tem uma dívida 
secular com o povo indígena, mas essa conta não pode 
e não deve ser debitada apenas nas costas de um setor 
do País – no caso, os agricultores – cuja contribuição 
tem sido decisiva para que a balança comercial brasi-

leira registre superávit mês após mês. Além, claro, de 
sustentar o Produto Interno Bruto do País.

Tudo isso é lamentável. O País não pode conviver 
mais com esses conflitos, que podem causar novas 
tragédias de proporções ainda maiores: de um lado, 
os índios reivindicando aquilo que entendem ser seu; 
do outro, o agricultor que tem títulos de posse da área 
registrados em cartório, que a adquiriu de maneira ho-
nesta e regular. Algumas dessas áreas remontam aos 
anos de 1930, no meu Estado. As famílias ali instala-
das já são da terceira e às vezes da quarta geração.

Terras são invadidas, casas são queimadas, fa-
mílias são expulsas, fugindo na calada da noite com 
medo de serem mortas. Foi isso que ocorreu em Si-
drolândia. Além da sede da fazenda, as casas do ad-
ministrador e dos peões foram queimadas com tudo 
o que tinha dentro.

Há relatos de que essas famílias de trabalhadores 
perderam o pouco que tinham: aparelhos de televisão, 
camas, sofás, geladeiras. E eu pergunto: que culpa tem 
um peão que trabalha numa fazenda para perder tudo 
da noite para o dia? Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, tem gente que ficou até sem roupara para vestir.

Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia, ao 
Senador Armando Monteiro, ao Senador Ruben Fi-
gueiró. Vou ouvir todos.

Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Moka, nada disso estaria acontecendo, essa mor-
te poderia não ter ocorrido se... Há pelo menos dois 
anos, que é o tempo que estou aqui, que esse tema 
tem estado presente e é recorrente na tribuna, nas 
comissões técnicas, nas reuniões com o Governo, e 
V. Exª muito bem relatou todo o esforço feito, do ponto 
de vista político e institucional, para avisar, com ante-
cedência, ao Governo dos riscos dessa conflagração, 
desse conflito que é não é desejado por nenhum dos 
lados. Essa violência tende a se ampliar se medidas 
corretas e adequadas não forem adotadas. Todos re-
conhecemos os direitos dos indígenas, mas a forma 
como as comunidades e as etnias estão agindo foge 
ao controle e também a uma manifestação típica dos 
povos indígenas. Este é o primeiro ponto. O segundo 
ponto é que muitos agricultores... Como V. Exª disse, 
Mato Grosso do Sul é um Estado que foi colonizado 
por agricultores saídos do meu Estado, a convite do 
Governo, para desenvolver o centro-oeste brasileiro, o 
Brasil central, fazendo a interiorização de um País que 
estava se desenvolvendo apenas no litoral. Foram de 
boa-fé, receberam a titulação dada pelo Poder Público, 
Senador Waldemir Moka. Então, é inaceitável o que está 
acontecendo ao desabrigo da lei: essa desproteção to-
tal dos agricultores, que estão trabalhando e querem 
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segurança jurídica, segurança física, patrimonial e 
pessoal para poderem continuar trabalhando. Também 
a forma como as desmarcações são realizadas é um 
ato de violência. Não há nenhum aviso ao ocupante, 
ao proprietário da terra titulada, não há qualquer aviso 
prévio de que a Polícia Federal vai entrar ali dentro com 
a Funai para fazer a demarcação. No meu Estado, a 
situação não é diferente da situação de Mato Grosso 
do Sul, Senador Waldemir Moka, porque a situação 
continua muito tensa em algumas regiões. Fizemos 
várias audiências públicas exatamente com o objetivo 
de alertar o Governo, as autoridades. Não podemos 
ter brasileiros de primeira e segunda classe, brasilei-
ros imputáveis e brasileiros inimputáveis. É preciso um 
basta a esse grau de violência, sob pena de levar ao 
campo a conflagração, a guerra, um conflito que não 
podemos aceitar de forma alguma. Parabéns a V. Exª 
por trazer esse tema à tribuna novamente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço, Senadora Ana Amélia.

Ouço o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – Meu 

caro Senador Moka, eu quero, primeiro, me associar a 
essa manifestação de V. Exª, que é sempre marcada, 
como sempre nesta Casa, por uma posição firme, mas 
uma posição absolutamente equilibrada. V. Exª traduz a 
sua justa indignação com um quadro de conflagração 
que decorre exatamente da omissão dos Poderes Pú-
blicos e da ausência de um arranjo institucional no nos-
so País que tivesse permitido dotar o Estado brasileiro 
de uma estrutura mais compatível com as exigências, 
vamos dizer, de uma política realmente consequente 
nessa área. Como resultado dessa omissão, assiste-
-se hoje a uma escalada de violência em prejuízo de 
agricultores e produtores neste País, que fazem, pelo 
seu trabalho, a grandeza dessa região. Portanto, é um 
quadro de insegurança, é um quadro de desestímulo 
às atividades produtivas e são inaceitáveis, a qualquer 
pretexto, essas manifestações de violência, de dilapi-
dação do patrimônio que representa o trabalho de ge-
rações. E, como aqui foi muito bem acentuado, esses 
agricultores se comportaram sempre com uma posição 
de boa-fé, porque há uma cadeia de titularidade que 
tem, em alguns casos, mais de cem anos. Portanto, 
trata-se de um processo absolutamente legítimo de 
ocupação dessas áreas. Portanto, quero me associar 
a V. Exª, manifestar a minha inconformidade e, mais do 
que isso, trazer aqui a minha palavra para que o Brasil 
encontre uma forma adequada de tratar de maneira 
mais responsável essas questões, promovendo ações 
de caráter preventivo que possam evitar uma situação 
de tão graves prejuízos como essa que foi criada no 
seu Estado. Parabéns a V. Exª pela sua manifestação.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Muito obrigado, Senador Armando Monteiro.

Ouço o Senador Ruben Figueiró, do meu Estado.
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – Emi-

nente Senador Waldemir Moka, desejo, neste instante, 
dizer a este Plenário que ninguém mais do que V. Exª 
tem levantado essa questão fundiária entre índios e 
não índios em meu Estado. É um trabalho que V. Exª 
vem realizando desde que assumiu a cadeira aqui, 
no Senado, e já havia levantado a sua voz em relação 
à questão lá na Câmara dos Deputados. As manifes-
tações dos ilustres aparteantes – a Senadora Ana 
Amélia e o Senador Armando Monteiro – realmente 
refletem o sentimento, não só do Sul, mas também 
do Nordeste brasileiro, de solidariedade a essa causa 
que nós defendemos sob a sua liderança. Ao me soli-
darizar, mais uma vez, com as palavras de V. Exª, eu 
gostaria de dizer que participei, hoje, de uma reunião 
convocada pela Ministra Gleisi Hoffmann, com os Par-
lamentares da bancada federal do nosso Estado que 
puderam lá comparecer e a representação dos índios 
Guarani Kaiowá e Terena, para que, num debate am-
plo e sincero, pudéssemos dar passos para encontrar 
uma solução, que será demorada, não resta a menor 
dúvida, mas que nos levará a um denominador co-
mum. Estiveram presentes o Ministro da Justiça, o 
Ministro-Chefe da AGU e o Ministro Gilberto Carvalho. 
O Ministro da Justiça afirmou que não se pode mais 
empurrar a questão com a barriga – expressão usada 
por ele –, reconhecendo que o Governo Federal real-
mente estava atrasando uma solução, mas que agora, 
diante de tudo o que se tem dito, diante do clamor não 
só dos nossos mato-grossenses-do-sul, mas do Bra-
sil, há de se encontrar um caminho definitivo para se 
chegar a uma solução. E ele disse que, por sugestão 
do nosso Governador do Mato Grosso do Sul, André 
Puccinelli, estava sendo criado um fórum não para 
dialogar, mas para definir a ação que o Governo Fe-
deral adotaria, desde que houvesse uma conciliação 
de propósitos entre o Conselho Nacional de Justiça, o 
Conselho Nacional do Ministério Público, a Funai, os 
representantes dos indígenas e os representantes das 
entidades patronais de produtores rurais do nosso Es-
tado, ou seja a Famasul e a Acrissul, para se chegar a 
uma solução. Quero confessar a V. Exª que fiquei com 
mais esperança de chegarmos a uma solução, porque, 
da forma como a Ministra Gleisi Hoffmann e o Ministro 
da Justiça, José Eduardo Cardozo, se manifestaram, 
eu, como homem da oposição nesta Casa, não posso 
deixar de dar um voto de confiança a eles. Se for para 
resolver e não continuar empurrando o problema com 
a barriga, sem dúvida alguma, eles merecem a nos-
sa compreensão e a nossa expectativa favorável de 
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que, finalmente, não haverá fratricídio entre índios e 
não índios no nosso Estado. Reitero a V. Exª a minha 
solidariedade e parabenizo-o pela precisão e oportu-
nidade do discurso que ora profere. Muito obrigado.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradeço ao Senador Ruben Figueiró.

Concedo um aparte ao Senador Ivo Casso, emi-
nente representante do Estado de Rondônia.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
Senador Moka. Quero aqui me solidarizar com V. Exª. 
Vou pedir a compreensão do Presidente da Mesa, pois 
é um tema que o Brasil inteiro discute. Quero aqui dar 
um exemplo pela experiência do que aconteceu no 
nosso Estado de Rondônia. Hoje, na verdade, o que 
está acontecendo no Brasil é que a Funai, como ór-
gão representante dos índios, está fazendo um traba-
lho de lavagem cerebral para criar tumulto e conflito 
entre quem produz, quem trabalha e os indígenas. E 
por mais que se tenha comentado que há um déficit 
grande que nós, brasileiros, temos que pagar para os 
índios, quero lembrar que índio, na verdade, não quer 
mais terra. O que eles querem é viver com dignidade, 
não como escravos, não da maneira como vivem hoje, 
na miséria, e não querem continuar sendo tratados 
como estão sendo pela Funasa e pela Funai, preci-
sando estar sempre pedindo esmolas com o pires na 
mão. Vou dar mais um exemplo do Estado de Rondônia. 
Na reserva indígena Roosevelt, temos a maior jazida 
de diamante do mundo. Morreram, lá dentro foram as-
sassinados 29 garimpeiros. Mas não houve nenhuma 
denúncia contra ninguém, ninguém quis apurar nada, 
porque foram os índios que cometeram o crime. Por 
que aconteceu aquela chacina? Porque havia explora-
ção ilegal de diamantes com a participação dos índios 
Roosevelt daquela região. O que nós precisamos hoje 
nesta Casa? O que o Governo Federal precisa fazer 
urgentemente no Brasil? Dar legalidade para que os 
índios possam explorar, dentro da legislação, a rique-
za que existe dentro das áreas indígenas, para terem 
casas boas, para terem veículos bons e não andarem 
em cima de dinheiro de contravenção, de roubo ou de 
contrabando de diamantes ou de madeira. Em Ron-
dônia há várias áreas em que há conflito ou extração 
ilegal de madeira. Para que isso? Porque o Governo, 
de uma vez por todas…

(Interrupção do som.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Pega o 
exemplo do Canadá: lá, os indígenas podem explorar 
as áreas minerais que tem. Aqui não podem. Mas, em 
contrapartida, até hoje continua a extração ilegal de 
diamante. Então, o que os índios precisam não é de 
mais terra. No Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, 

há muitas terras que podem ser mecanizadas, podem 
ser plantadas, nas quais os índios podem produzir. Se 
os índios não querem plantar, eles podem terceirizar, 
passar para terceiros. Quantas áreas indígenas têm 
o potencial hídrico muito grande, para poder ter como 
retorno parte da compensação do faturamento de ener-
gia, para eles poderem ter condição de viver como nós, 
brancos, que vivemos nos quatro cantos deste País e 
no mundo afora. Não. O que a Funai quer, o que alguns 
querem, na verdade, é que os índios vivam na miséria, 
vivam pedindo esmola, criando conflitos agrários em 
tudo que é lugar. Porque há americano, há europeu, 
há alemão, dentro da Amazônia, roubando a nossa 
Amazônia…

(Soa a campainha.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – …, roubando 
as nossas essências, roubando a nossa biodiversidade, 
com a cobertura dessas mesmas pessoas que tinham 
que coibir. Enquanto isso, nossa riqueza está sendo 
roubada, levada para fora, para fazerem experiência, 
e nós ficamos, aqui, levando prejuízo. Portanto, V. Exª 
tem razão. É importante o setor produtivo se movi-
mentar em nível nacional. O que eu defendo não é a 
ampliação de área indígena, não. Já há área suficien-
te para os índios dos quatro cantos do País. O que é 
preciso, sim, é, urgentemente, dar legalidade para que 
os índios explorem suas riquezas nas suas terras e 
não vivam como pedintes, para que vivam como seres 
humanos, para que tenham a verdadeira condição de 
explorar essa riqueza. E nós, com isso, vamos acabar 
com os conflitos nos quatro cantos, a exemplo do que 
V. Exª citou. Ontem, eu ouvi, aqui, o discurso de um 
colega Senador que muito me entristeceu. Ele devia 
ter conhecimento de que foi criada, no Paraná, uma 
área indígena sem um índio dentro.

(Interrupção do som.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – O tempo, de 
novo, se esgotou aí. Portanto, nobre colega, Senador 
Waldemir Moka, foram criadas áreas indígenas sem 
índio. Então, parece que está havendo alguma co-
mercialização, e quando esses conflitos não são com 
sem-terra, são com índios. Até esses dias estava tudo 
na paz. Então, está na hora de o Ministro da Justiça, 
o Palácio do Planalto, as instituições responsáveis e 
esta Casa aqui darem um basta em tudo isso que tem 
acontecido até hoje e darem uma garantia, uma esta-
bilidade, como se deu com o Código Florestal e com 
outros tantos. Então, portanto, sou solidário a V. Exªs.

Quem produz neste Brasil, que conseguiu, lá 
atrás, após vários e vários anos, o respeito do próprio 
Governo, quando deu a titulação, deu a documenta-
ção, hoje não pode ser expulso das suas terras; nem 
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índio, de um lado, nem produtor, de outro. Nós temos 
terra suficiente para sustentar todo o povo brasileiro 
e ainda mandar para o mundo afora. Portanto, o que 
precisamos é que a legislação assegure e dê garan-
tias para esses que querem produzir, querem trabalhar 
com decência e não ficar roubando, como muitos ficam 
roubando por aí. Obrigado, Senador.

(Soa a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Agradecendo ao Senador Ivo Cassol, Presidente, 
perdoe-me, eu quero conceder o último aparte e pro-
meto que vou encerrar o discurso logo após os apartes.

Pois não, Senador Sérgio Souza.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu 

caro Senador Waldemir Moka, guerreiro, lutador em 
favor da propriedade, do direito à propriedade, da se-
gurança jurídica, no Congresso Nacional. Quero come-
çar por onde falou o Senador Cassol: política nacional 
para o índio. Nós temos que criar uma política nacional 
para o índio, dando a ele as condições de cidadania 
necessárias. Mas eu quero, Senador Moka, enfatizar 
a coragem do Governo brasileiro, principalmente na 
pessoa da Ministra Gleisi. Ela assumiu para si essa 
responsabilidade. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Puxou 
essa responsabilidade para a Casa Civil, onde coor-
dena – uma coordenação supra-ministerial. Assumiu a 
responsabilidade de dar um resultado positivo para ter-
mos, de fato, uma solução para essa questão no Brasil, 
que criou uma instabilidade que não é de agora, não. 
É uma instabilidade que vem de décadas atrás, mas o 
Governo brasileiro, pela primeira vez, está se movimen-
tando, criando mecanismos para resolver o problema. 
E aqui eu quero enaltecer a postura da Ministra Gleisi, 
que chamou a responsabilidade para si. E agora, para 
o Supremo Tribunal Federal, está indo o novo Ministro 
Barroso. Nós o sabatinamos na semana passada, e ele 
se comprometeu com o Congresso Nacional a tratar 
os embargos postos na questão da demarcação da 
Serra do Sol, no acórdão, como prioridade. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – E nós 
devemos cobrar isso dele, porque ali haverá direcio-
namentos para que possamos também adotar uma 
solução e estancar essa movimentação de invasões 
de terras de produtores rurais pelo Brasil afora. Obri-
gado, Senador.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Pois não. 

A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Pela omis-
são que eu cometi no meu aparte a V. Exª, queria fazer 
um registro, por questão de justiça, a um procurador 
do setor administrativo do Estado do Rio Grande do 
Sul. Trata-se de um zeloso servidor público que tem 
trabalhado no Estado do Rio Grande do Sul com um 
zelo rigoroso na questão da lei sobre qualquer coisa. 
Refiro-me ao Dr. Rodney Candeia. E, na Câmara dos 
Deputados, Deputado Luis Carlos Heinze, que, junto 
com V. Exª e com outros Parlamentares, tem também 
se empenhado pessoalmente nessa questão, que é 
crucial não só para o nosso Estado, mas também para 
o seu Mato Grosso do Sul. Obrigada, Senador.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente, eu queria ter tempo para comentar 
todos os apartes recebidos. 

(Soa a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Não o farei em respeito à Presidência de V. Exª.

Eu quero encerrar o discurso dizendo que, ao 
longo desse tempo, eu sempre defendi, Sr. Presidente, 
que a forma de se fazer justiça aos povos indígenas, 
que é uma dívida de toda uma sociedade, é alocando 
recursos no Orçamento. É recurso orçamentário. E, 
nesses casos, como é o caso de Mato Grosso do Sul, 
onde tem propriedade com título, com cadeia dominial 
registrada, que se faça, se o Governo quiser aumentar 
as aldeias, uma desapropriação, e não uma expropria-
ção. E que se indenize, de forma justa, o valor da terra 
nua e das benfeitorias.

Eu acredito que essa seja a solução para o meu 
Estado, Mato Grosso do Sul, porque lá a terra realmente 
tem um valor muito grande, e nós não temos a fartura 
de terra, a quantidade de terra, como nós temos na 
região Norte deste País.

(Soa a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu encerro, Sr. Presidente, lamentando, mais uma 
vez, assumir a tribuna para fazer um pronunciamen-
to em que a injustiça que se comete... Porque, hoje, 
quando eu vou para Sidrolândia, eu ouço de produto-
res: “Senador Moka, aqui era do meu avô, foi do meu 
pai e hoje estamos aqui.”

Como é que esse produtor vai sair de lá com uma 
mão na frente e outra atrás? Como é que vai ficar a 
casa dele, que foi queimada? A do peão? Como é que 
vai ficar o seu trator, que sumiu? E o gado, que sumiu? 
Tudo isso vai ficar como se nada tivesse acontecido?
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Então, esse tipo de injustiça nós não podemos 
simplesmente dizer que não está acontecendo no Mato 
Grosso do Sul, porque está acontecendo. 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– (Fora do microfone.) E quero registrar aqui, com a 
coragem e com os votos recebidos do meu Estado, 
dizer que o Mato Grosso do Sul deve a sua riqueza a 
homens e mulheres de mãos calejadas que fazem a 
riqueza do meu Estado e do meu País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Senador Moka, ontem ainda, quando 
a Senadora Kátia Abreu estava na tribuna, V. Exª a 
aparteou dizendo que hoje ia tratar do tema. E V. Exª 
tratou do tema. Não é por nada que lhe disse que se-
ria também um gaúcho, que representa o Rio Grande, 
Santa Catarina, o Brasil inteiro, o glorioso Mato Grosso 
do Sul de V. Exª.

Na sequência, temos a inscrição do Senador 
Agripino Maia, como Líder.

V. Exª tem a palavra, Senador Agripino, do Rio 
Grande do Norte, nosso ex-Governador de lá. 

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, hoje, foi um dia de discursos elegan-
tes, mas que precisariam ser bem-apreciados, bem-
-observados. 

Isso porque o ex-Líder do PT, Senador Humberto 
Costa, fez um discurso – claro que tinha que defender 
o Governo – em que apreciava o momento econômico, 
tecendo comentários positivos sobre uma atitude da 
Presidente da República hoje, que lançou um programa 
de financiamento de fogão de cinco bocas, máquina de 
lavar, geladeira, linha branca. Ela, ao lançar o progra-
ma, em vez de fazer a comunicação ao País, agulhou 
a oposição. E S. Exª o Senador Humberto Costa, no 
rastro da provocação, referiu-se à linha da oposição 
como uma linha de terrorismo econômico, como se 
nós torcêssemos pelo quanto pior, melhor. 

Em seguida, o Senador Aloysio Nunes fez um dis-
curso substantivo, elegante, colocando os fatos como 
eles são, que é o que eu pretendo fazer, Sr. Presiden-
te, neste momento. Fazer a constatação de fatos. Não 
é elucubrar, não é fazer comentários sobre hipóteses. 
É fazer constatação de fatos. 

Senador Aloysio, durante os últimos 24 meses, 
o Brasil viveu um momento, se não de bonança no 
plano internacional, no plano nacional, de excelentes 

condições para um crescimento econômico exponen-
cial, porque nós tivemos: juros baixos, como sempre 
pedimos nós da oposição; financiamentos em condi-
ções favoráveis para aqueles que quisessem promover 
investimentos nos seus negócios ou para aqueles que 
quisessem comprar a produção; e um câmbio favorável. 
O câmbio chegou a perto de R$1,60 por dólar, favore-
cendo, claro, o processo de exportações. Então, jun-
tamos câmbio favorável, permitindo que as empresas 
do Brasil exportassem, porque estariam competitivas; 
juros baixos, fazendo com que a população pudesse 
comprar, ou que os investidores pudessem investir para 
melhorar os seus negócios; e financiamentos a juros 
favorecidos, para que, aqueles que queriam, pela apli-
cação de recursos subsidiados, melhorar a eficiência 
dos seus negócios, tivessem a matéria-prima pronta, 
tivessem o dinheiro barato. Isso tudo aconteceu durante 
os últimos 24 meses, e, apesar disso, o Brasil cresceu 
a menos de 1%.

Eu não estou fazendo terrorismo, eu não estou 
elucubrando, eu não estou tecendo comentários nega-
tivos nem pessimistas. Estou fazendo uma constata-
ção, Senador Armando Monteiro, constatação pura e 
simples. Como constatação, quero dizer, lamentando, 
o que está acontecendo de três meses para cá. 

Senador Ruben Figueiró, V. Exª sabe quanto saiu 
do Brasil ontem, em dólar, quanto se fez de operação 
de swap cambial? Foram US$4,4 bilhões. O que signi-
fica isso? Significa que investidores estão indo embora. 
Todo dia está acontecendo isso, Senador Armando, 
Senador Moka. Foram US$4,4 bilhões indo embora. 

V. Exª sabe como é que anda a Bovespa? Deve 
saber. Armando Monteiro deve saber. Está desabando! 
Caiu 16% no prazo de 12 meses. Houve 16% de queda. 
Em matéria de bolsa de valores, isso é inacreditável! 
Nesse mesmo tempo, o Índice Dow Jones, dos Esta-
dos Unidos, o país que se dizia estar numa crise da 
qual não iria se recuperar, cresceu 16%. A diferença 
entre a Bovespa e a Dow Jones, dos Estados Unidos, 
foi de 32%, menos 16 para mais 16. Comparando-se, 
de 2010 para cá, a bolsa do México com a bolsa do 
Brasil, a Bovespa, a bolsa do Brasil perdeu, em dólar, 
43%, se relativizada com a bolsa mexicana.

Os negócios no Brasil estão desabando! São os 
números que falam. E aí vem a propaganda.

Ontem, li nos jornais que o PAC havia investido, 
no período de dois anos e pouco, se não me engano, 
557 bilhões, como se fosse dinheiro do Orçamento 
da União que estivesse sendo investido. Conversa! 
Senador Aloysio, desses 557 bilhões, 50,8 bilhões 
foram de recursos orçamentários, que deveriam ser, 
para o período, de 150. Só conseguiram gastar um ter-
ço. Um terço! O resto foi de estatais ou de empresas 
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privadas. E é aí onde mora o perigo! É aí onde está o 
nosso problema, que me leva a fazer a reflexão que 
quero fazer com V. Exªs.

A economia brasileira está passando por mo-
mentos de grandes dificuldades. Decorrentes de quê? 
Senadora Lúcia Vânia, a fuga de capitais, a fuga de 
dólares está acontecendo porque os investidores es-
tão indo embora, estão saindo. V. Exª sabe o que está 
ocorrendo, o que está por trás da fuga desses US$4,4 
bilhões – e não sei quanto foi hoje e quanto vai ser 
amanhã? Fundamentalmente, a bolsa está arriando, e 
esses dólares estão indo embora. O dólar está subindo 
e, hoje, está a R$2,15 porque a Bolsa de Valores do 
Brasil, a Bovespa, está ancorada fundamentalmente 
em duas ações: Petrobras e Vale do Rio Doce. E sobre 
as duas houve uma intervenção perversa do Governo. 
O Governo brasileiro é intervencionista.

A ação Petrobras desabou e puxou para baixo. 
Puxou para baixo o valor da ação Petrobras por conta 
de quê? Por conta de o Governo ter feito a Petrobras 
instrumento de contenção da inflação, quando a Pe-
trobras é uma empresa que tem acionistas, inclusive 
que vivem de querer rendimentos. Mas o Governo, que 
é majoritário, fez da Petrobras, por intervenção direta, 
instrumento de controle da inflação. Resultado: matou 
a galinha dos ovos de ouro. Está a Petrobras agora 
se debatendo para tentar se recuperar. A evasão de 
dólares é produto de venda dos acionistas privados 
estrangeiros, que venderam as ações da Petrobras, 
fizeram dólares e mandaram esses dólares embora, 
e a Petrobras, com ação deprimida, puxou a Bovespa 
para baixo. 

Sabem qual é a segunda? A Vale do Rio Doce. 
Por uma atitude também intervencionista do Governo 
– a culpa é do Governo, e é preciso que essa cons-
tatação seja feita –, a Vale do Rio Doce tem hoje, na 
presidência do seu conselho de administração, uma 
pessoa imposta pelo Governo Federal. Uma empresa 
que é privada. 

O mercado é sensível a isso tudo e cai fora, vai 
embora!

Quando há um movimento como o de São Paulo 
hoje de quebra-quebra pela passagem de ônibus, o 
movimento é visível, é explosivo, é instantâneo. Esse 
é pior porque, de mansinho, o investidor vai embora 
e deixa o resultado. E o resultado, Senador Aloysio, 
é perverso: a evasão de divisas, a elevação do câm-
bio, que saiu de R$1,70 para R$1,80; R$1,90; R$2,00; 
R$2,10; R$2,15, importando inflação, abaixando o 
valor das empresas brasileiras e criando grandes di-
ficuldades por culpa de atitudes intervencionistas do 
Governo Federal.

A segunda ponderação que desejo fazer, que é 
a minha preocupação maior, Senador Armando Mon-
teiro, que é a minha maior preocupação de todas as 
que eu tenho no campo da economia, é que o Gover-
no insiste – ainda hoje, a atitude que tomou demons-
tra isso – em usar recursos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, que é dinheiro do trabalhador, para 
financiar a venda de fogões, geladeiras, máquinas de 
lavar. Há um objetivo claro: proporcionar estatística 
positiva para o Governo. Na hora em que há dinhei-
ro nas mãos das pessoas – cuja renda não cresceu, 
vão ter apenas um financiamento de dinheiro que 
pertence ao trabalhador para comprar a linha branca, 
a linha branca vai produzir mais geladeiras –, eviden-
temente, na estatística do trimestre ou do semestre, 
apresentam-se números favoráveis de crescimento da 
economia. Só há um detalhe: o trabalhador que tomar 
dinheiro do Fundo de Garantia não melhorou a renda 
e vai ter que pagar a prestação; então, poderá haver 
inadimplência. Na inadimplência, sobre esse dinheiro, 
que é um fundo do trabalhador, vai haver um rombo. E 
quem vai cobrir o rombo é o Governo brasileiro, com 
o dinheiro do contribuinte brasileiro, e vai aumentar a 
carga de impostos.

Tudo isso é presumível. Vai acontecer? Espero 
que não aconteça. Mas o que o Governo está fazendo 
é, de forma artificial, promover o crescimento da eco-
nomia com dados estatísticos sem sustentação. Por 
quê? E aí é onde entra a minha preocupação maior.

Senador Armando Monteiro, eu já fui duas vezes 
governador e aprendi uma coisa: governo eficiente é 
o governo que tem capacidade de gasto. Quando um 
governo arranja um dinheirinho e consegue rapida-
mente transformar aquele dinheiro em obra, vencendo 
dificuldades – de contestações de concorrência, de 
briga e disputa por preço, de intempéries, chuva ou 
sol –, quando supera isso tudo, é porque o governo 
é eficiente. Governo com capacidade de gasto é go-
verno eficiente.

Os dados que eu citei, do PAC, mostram que dos 
R$550 bilhões gastos somente R$50 bilhões, um ter-
ço do que estava previsto no Orçamento, foi dinheiro 
federal. Por que isso está ocorrendo, Senador Aloysio 
Nunes Ferreira?

Aprendi que você tem gestão eficiente não quan-
do o governante é eficiente, mas quando a equipe é 
eficiente, quando os escalões intermediários, até lá 
embaixo, são formados por gente qualificada, por gente 
do ramo. O que está ocorrendo no Brasil hoje – e isso 
é uma coisa permanente, de difícil reversão – é que 
você tem ministro do PT, ministro do PMDB, ministro 
do PR, ministro do não sei o que, e dos escalões in-
termediários para baixo são todos nomeados politica-
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mente, sem a qualificação devida. Resultado: você tem 
estruturas que não são capazes de, por qualificação 
ou por mérito, superar as dificuldades do dia a dia. O 
Governo é pesado, é vagaroso, é devagar.

O Brasil tinha pressa e o Governo do Brasil não 
está atendendo à pressa do povo do Brasil. Essa é 
que é a verdade! Essa é uma verdade duríssima que 
precisa ser enxergada, Presidente Ivo Cassol. Uma 
das minhas maiores preocupações é de que as es-
truturas administrativas no Brasil estão pesadas, são 
mastodônticas, são pesadonas e incapazes de levar 
aquilo que nós queríamos e que veio a acontecer. Não 
aconteceram como o Governo queria, pela via do pró-
prio Governo – os aeroportos, as estradas, os portos 
–, porque a estrutura é pesada.

O Governo resolveu fazer, agora, as concessões 
e privatizações que, na minha opinião, não vão andar 
bem porque as convicções do Governo não são nesse 
rumo e tudo o que é feito sem convicção não é feito 
rapidamente. Nada do que se faz sem convicção – e 
o atual Governo não tem a convicção de prestigiar o 
capital privado para dar a ele liberdade de ação – anda 
bem. Infelizmente! Resultado: temos aí uma estrutura 
por vícios, comprometida, pesada, e que está estabe-
lecendo âncora à velocidade com que o Brasil deveria 
e poderia crescer.

O segundo ponto. Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, não poderia nunca ter acontecido a sinalização 
perversa que aconteceu há um ou dois meses. Eu não 
quero discutir a qualificação do indicado, eu quero dis-
cutir a criação do 39º Ministério da República.

Na hora em que você está na cara para comba-
ter a inflação, você tem de ter eficiência; ter um Brasil 
com produção, não com financiamento. Se tiver finan-
ciamento sem produção, quem vai comprar aqui é o 
chinês, que é competitivo, que consegue colocar o 
produto dele aqui dentro e consegue vender.

Se o povo do Brasil, de alguma forma, tem renda 
por financiamento, mesmo que isso signifique inadim-
plência num segundo momento, e não tem produção, 
isso vai facilitar a vida de quem for competitivo: a do 
chinês, a do americano, a do japonês, a de quem con-
segue vender barato, coloca o produto aqui e o vende 
barato aqui dentro.

O segundo ponto que me preocupa é que o Go-
verno é gastador – gastador – e que sinaliza com gas-
tança. Ele criou o 39º Ministério como que agredindo a 
consciência dos meios produtivos do Brasil. Resultado: 
se é gastador, tem de recolher imposto. E aí não se 
cansa de manter a chama da carga tributária campeã 
do mundo. Resultado: o Brasil não pode baixar a car-
ga tributária e não tem eficiência para fazer a infraes-

trutura. Juntando as duas coisas, produz-se um país, 
lamentavelmente, ineficiente.

Nós estamos caminhando para ser uma econo-
mia do tamanho ou menor do que o nosso mercado 
interno. Os países que crescem e são 5ª, 6ª, 7ª, 8ª eco-
nomias do mundo são aqueles que são competitivos 
e capazes de serem maiores do que o seu mercado 
interno. Nós vamos terminar menores do que o nosso 
mercado interno, lamentavelmente.

Ouço, com muito prazer, o Senador Armando 
Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Senador José Agripino, esta Casa tem muito respeito 
por V.Exª. V. Exª sempre pontifica com intervenções que 
são muito marcadas por posições equilibradas, além da 
competência e da experiência que V. Exª tem. Eu com-
partilho de muitas das suas preocupações. Acho que, 
em linhas gerais, o pronunciamento de V. Exª é absolu-
tamente correto. Mas eu queria lhe dizer que a econo-
mia brasileira tem já há algum tempo uma propensão 
para crescer pouco, porque nós temos estruturalmente 
alguns problemas. Não é nem justo endereçá-los a este 
Governo. Na economia brasileira, nós temos uma taxa 
de poupança muito baixa e, portanto, uma propensão a 
investir pouco. Nós só poupamos 14% ou 15% do PIB. 
Por quê? Porque elevamos a carga tributária extraor-
dinariamente, ao longo do tempo, para financiar este 
Estado perdulário, que faz um gasto de má-qualidade, 
um gasto que não é reprodutivo. Portanto, penaliza-
mos o setor privado, impondo a ele uma sobrecarga, 
e transferimos recursos para o setor público, que não 
poupa e gasta mal. Mas, além de lembrar a criação 
do 39º Ministério, seria também justo endereçarmos 
ao Congresso Nacional uma cobrança. Eu vi aqui es-
tarrecido, meu caro Senador José Agripino, uma arti-
culação, que, ao final, revelou-se bem sucedida, para 
criar tribunais regionais federais. Estruturas que foram 
criadas agora, por força de lei, e que vão impactar de 
forma direta o gasto público do Brasil. Ao que parece, 
Senador Agripino, esta é a maior coalizão do Brasil, é 
a coalizão do gasto público. Todos, ao final, se asso-
ciam para endereçar uma conta ao Estado brasileiro. 
Então, eu acho que V. Exª tem razão: nós precisamos 
inaugurar neste País um novo tempo, e, olhando o am-
biente macroeconômico atual, o Governo tem que dar 
um sinal novo, tem que fazer uma inflexão, tem que 
inaugurar um regime fiscal mais responsável. E isso 
significa efetivamente ir nesta direção, conter o gasto 
corrente, para que o Estado possa, ao longo do tempo, 
ampliar a sua capacidade de investimento e promover, 
aí sim, uma desoneração na carga tributária global e 
não essas desonerações pontuais, que já se relevaram 
insuficientes. Então, eu quero me congratular com V. 
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Exª e dizer que o Congresso Nacional precisa, mais 
do que nunca, entender que nós precisamos também 
dar exemplos nesta Casa de que não podemos estar 
sancionando e criando despesas neste País apenas 
para fazer o atendimento de demandas políticas, que, 
de resto, não se inscrevem nas verdadeiras priorida-
des deste País. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado, Senador Armando Monteiro.

Muito me honra a manifestação de V. Exª, que 
explicita claramente estar de acordo com muito do que 
eu acabei de falar de forma a contribuir com as minhas 
reflexões sobre tomada de posição por parte do Go-
verno, porque, em última análise, o Governo é para os 
brasileiros. E nós estamos aqui para debater, num final 
de tarde de quarta-feira, para amadurecer ideias, como 
as que V. Exª coloca: mea-culpa, mea-culpa.

O Congresso brasileiro criou, por razões políti-
cas, quatro...

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 
tribunais regionais federais, uma despesa desnecessá-
ria, no entendimento de V. Exª, do qual eu compartilho, 
e que se soma às despesas do 39º Ministério e a tan-
tas outras despesas que fazem do Brasil um país com 
um gasto público de má qualidade muito acentuado.

Eu faço essas reflexões, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, porque acho que o Governo tem a 
obrigação de governar, e a oposição tem a obrigação 
democrática de fazer as suas reflexões e apontar ca-
minhos. O que devo dizer é que já não tenho mais es-
peranças de que este Governo desaparelhe o Estado, 
que evolua para a contratação de gente com...

(Soa a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 
qualificação, evolua para a meritocracia. Se o Brasil 
não tiver a capacidade de fazer o que alguns países da 
Europa, como Portugal, por exemplo, que, reconhecen-
do as suas dificuldades, está cortando a própria carne 
para ressurgir das cinzas, o Brasil vai, a exemplo do 
que está ocorrendo, progressivamente cair degrau a 
degrau no contexto internacional das nações.

Senadora Ana Amélia, o Brasil já foi a bola da 
vez há pouco tempo. A bola da vez hoje, nas Améri-

cas, é o México. Na América do Sul, os países desen-
volvidos do mundo olham com muito respeito para o 
Chile, para o Peru e para a Colômbia, não mais para 
o Brasil, lamentavelmente.

Faço essa reflexão porque, antes que seja tarde, 
é preciso que a gente acorde para merecer o respeito 
do Brasil...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 
como país líder de um continente que o foi, que o é, 
mas que pode deixar de sê-lo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Obrigado, Senador Agripino.

A próxima oradora inscrita é a Senadora Lúcia 
Vânia. Enquanto ela se dirige para usar a tribuna desta 
Casa, vou ler um expediente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.066, 
de 2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de 
Lei de Conversão nº 15, de 2013, que reduz a zero 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins, 
da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Co-
fins-Importação, incidentes sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno e sobre a importação de 
produtos que compõem a cesta básica, altera as Leis 
nºs 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.147, de 21 de 
dezembro de 2000, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
12.058, de 13 de outubro de 2009, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 12.599, de 23 de março de 2012, 
10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438, de 26 de abril 
de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 12.783, de 
11 de janeiro de 2013, 9.074, de 7 de julho de 1995, e 
9.427, de 26 de dezembro de 1996; revoga dispositivo 
da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e dá 
outras providências (proveniente da Medida Provisória 
nº 609, de 2013). 

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 
15, de 2013, que acaba de ser lido, a Presidência co-
munica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apre-
ciação da matéria encontra-se esgotado, e o de sua 
vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 5 de julho. 

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Ao mesmo tempo, se a Srª Senadora permitir, 
o Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente da 
República, as seguintes Mensagens: 

– Nº 45, de 2013 (nº 245/2013, na origem), que 
solicita autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Fe-
derativa do Brasil, no valor de sessenta e seis 
milhões e quinhentos mil dólares dos Estados 

Unidos da América, entre o Estado do Ceará e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
cujos recursos destinam-se ao financiamento do 
Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos 
Regionais (Programa Cidades do Ceará II); e
– Nº 46, de 2013 (nº 246/2013, na origem), que 
solicita autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da República Fede-
rativa do Brasil, no valor de setenta e dois milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, entre 
o Estado do Acre e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), cujos recursos destinam-
-se ao financiamento do Programa de Desenvol-
vimento Sustentável do Acre – PDSA – Fase II. 

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

São as seguintes as Mensagens na íntegra:
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36220 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36221 



36222 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36223 



36224 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36225 



36226 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36227 



36228 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36229 



36230 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36231 



36232 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36233 



36234 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36235 



36236 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36237 



36238 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36239 



36240 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36241 



36242 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36243 



36244 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36245 



36246 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36247 



36248 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36249 



36250 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36251 



36252 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36253 



36254 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36255 



36256 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36257 



36258 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36259 



36260 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36261 



36262 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36263 



36264 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36265 



36266 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36267 



36268 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36269 



36270 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36271 



36272 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36273 



36274 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36275 



36276 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36277 



36278 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36279 



36280 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36281 



36282 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36283 



36284 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36285 



36286 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36287 



36288 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36289 



36290 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36291 



36292 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36293 



36294 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36295 



36296 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36297 



36298 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36299 



36300 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36301 



36302 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36303 



36304 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36305 



36306 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36307 



36308 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36309 



36310 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36311 



36312 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36313 



36314 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36315 



36316 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36317 



36318 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36319 



36320 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36321 



36322 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36323 



36324 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36325 



36326 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36327 



36328 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36329 



36330 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36331 



36332 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36333 



36334 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36335 



36336 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36337 



36338 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36339 



36340 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36341 



36342 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36343 



36344 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36345 



36346 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36347 



36348 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36349 



36350 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36351 



36352 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36353 



36354 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36355 



36356 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36357 



36358 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36359 



36360 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36361 



36362 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36363 



36364 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36365 



36366 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36367 



36368 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36369 



36370 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36371 



36372 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36373 



36374 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36375 



36376 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36377 



36378 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36379 



36380 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36381 



36382 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36383 



36384 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36385 



36386 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36387 



36388 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36389 



36390 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36391 



36392 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36393 



36394 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36395 



36396 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36397 



36398 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36399 



36400 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36401 



36402 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36403 



36404 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36405 



36406 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36407 



36408 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36409 



36410 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36411 



36412 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36413 



36414 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36415 



36416 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36417 



36418 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36419 



36420 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36421 



36422 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36423 



36424 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36425 



36426 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36427 



36428 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36429 



36430 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36431 



36432 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36433 



36434 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36435 



36436 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36437 



36438 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36439 



36440 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36441 



36442 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36443 



36444 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36445 



36446 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36447 



36448 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36449 



36450 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36451 



36452 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36453 



36454 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36455 



36456 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36457 



36458 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36459 



36460 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36461 



36462 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36463 



36464 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36465 



36466 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36467 



36468 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36469 



36470 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36471 



36472 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36473 



36474 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36475 



36476 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36477 



36478 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36479 



36480 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36481 



36482 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36483 



36484 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36485 



36486 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36487 



36488 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36489 



36490 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36491 



36492 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36493 



36494 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36495 



36496 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36497 



36498 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36499 



36500 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36501 



36502 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36503 



36504 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36505 



36506 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36507 



36508 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36509 



36510 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36511 



36512 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36513 



36514 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36515 



36516 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36517 



36518 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Há mais requerimentos, se a senhora permitir.

A Presidência designa:

– como membro titular, a Deputada Luiza Erundi-
na, em substituição ao Deputado Beto Albuquer-
que, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 617, 
de 2013, conforme o Ofício n° 96, de 2013, da 
Liderança do PSB na Câmara dos Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Valtenir 
Pereira, em substituição ao Deputado Beto 
Albuquerque, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória n° 618, de 2013, conforme o Ofício n° 
95, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara 
dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of.B/nº 96/13.

Brasília, 11 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação da 

Deputada Luiza Erundina (PSB-SP), como titular da 
Medida Provisória nº 617, de 2013, “Reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para PIS/Pasep e da Con-
tribuição para Financiamento da Seguridade Social 
– CONFINS, incidente sobre a receita decorrente da 
prestação de serviços de transporte coletivo de passa-
geiros nas modalidades que menciona,” em substituição 
ao Deputado Beto Albuquerque ( PSB-RS).

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, 
Líder do PSB.

OF. B/95/13

Brasília, 11 de junho de 2013.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Valtenir Pereira (PSB/MT) como titular, da 
Medida Provisória nº 618, de 2013, “Altera a Lei nº 
10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor so-
bre a concessão de garantia da União a entidades 
controladas indiretamente pelos entes da Federação; 
autoriza o aumento do capital social da VALEC – En-
genharia, Construções e Ferrovias S. A.; autoriza a 
União a renegociar condições financeiras e contratuais 
das operações de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 

agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 
ao BNDES, no montante de até R$ 15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em condições financeira e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento 
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de coopera-
ção energética com países da América Latina, e dá 
outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, 
Líder do PSB

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– A Presidência designou para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria n° 617, de 2013:

– como membros suplentes, os Deputados 
Hugo Leal e Arolde de Oliveira, em substituição 
aos Deputados Guilherme Campos e Heuler 
Cruvinel, conforme o Ofício n° 691 de 2013, da 
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, os Deputados Car-
los Zarattini e Weliton Prado, em substituição 
aos Deputados José Guimarães e Valmir As-
sunção, e, como membros suplentes, os De-
putados Fernando Ferro e Pedro Uczai, em 
substituição aos Deputados Sibá Machado 
e Luiz Couto, conforme o Ofício n° 560, de 
2013, da Liderança do PT na Câmara dos 
Deputados; e
– como membros titulares, os Senadores Edu-
ardo Braga e Sérgio Souza, em substituição 
aos Senadores Eunício Oliveira e Paulo Davim, 
e, como membros suplentes, os Senadores 
Romero Jucá, Vital do Rêgo, Ana Amélia e 
Kátia Abreu, em substituição, respectivamen-
te, aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu, 
Romero Jucá e Vital do Rêgo, conforme o Ofí-
cio n° 201, de 2013, da Liderança do PMDB 
no Senado Federal.

Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 691/13/PSD

Brasília, 11 de junho de 2013.

Assunto: Indicação de Parlamentar para compor Co-
missão Mista

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os De-

putados Hugo Leal (PSC/RJ), em substituição ao De-
putado Guilherme Campos (PSD/SP) e o Deputado 
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Arolde de Oliveira (PSD/RJ), em substituição ao De-
putado Heuler Cruvinel (PSD/GO), para comporem a 
Comissão Mista destinada a apreciar e proferir pare-
cer à Medida Provisória nº 617, de 2013, ambos na 
condição de Suplentes.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Sciarra, 
Líder do PSD

Of. nº 560/GAB-Lid/PT

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Carlos Zarattini (PT – SP) e Weliton Prado (PT – MG) 
e como membros suplentes os Deputados Fernando 
Ferro (PT – PE) e Pedro Uczai (PT – SC) para a Co-
missão Mista destinada a analisar a MP nº 617/13, que 
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS incidentes sobre a receita 
decorrente da prestação de serviços de transporte co-
letivo de passageiros nas modalidades que menciona.”

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

OF. GLPMDB nº 201/2013

Brasília, 12 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista, com a finalidade de analisar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 617, de 2013.
 
TITULARES SUPLENTES
Senador Eduardo Braga Senador Romero Jucá
Senador Ricardo Ferraço Senador Vital do Rêgo
Senador Francisco Dornelles Senadora Ana Amélia
Senador Sérgio Souza Senadora Kátia Abreu
Senador Sérgio Petecão

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Desculpe, Senadora. Eu passo a palavra à senhora 
e vou fazer questão de ler posteriormente.

Portanto, a palavra está com a Senadora Lúcia 
Vânia.

O Regimento Interno nos obriga a ler todos os 
requerimentos, os encaminhamentos, mas a senho-
ra fica com a palavra já. Depois dividimos um pouco 
para cada um.

Posso continuar? Obrigado pelo carinho.
Então, em seguida, é a senhora. Só há mais dois 

requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Arnaldo 
Jardim e, como membro suplente, o Deputa-
do Sarney Filho, em vagas existentes, para 
integrar a Comissão Mista destinada a pro-
ferir parecer à Medida Provisória n° 618, de 
2013, conforme o Ofício n° 147, de 2013, das 
Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos 
Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Almeida 
Lima e, como membro suplente, o Deputado 
Sarney Filho, em vagas existentes, para in-
tegrar a Comissão Mista destinada a profe-
rir parecer à Medida Provisória n° 619, de 
2013, conforme o Ofício n° 148, de 2013, 
das Lideranças do PPS e do PV na Câmara 
dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of./LID/nº 147/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Ar-

naldo Jardim – PPS/SP e Sarney Filho – PV/MA para 
integrar como titular e suplente, respectivamente a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
618/13, que “Altera a Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia 
da União a entidades controladas indiretamente pelos 
entes da Federação; autoriza o aumento do capital 
social da VALEC – Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições 
financeiras e contratuais das operações de crédito com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES que menciona; altera o cálculo da 
receita líquida real dos municípios, para adequação 
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a 
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de 
até R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), 
em condições financeiras e contratuais que permitam 
o seu enquadramento como instrumento híbrido de 
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a 
substituí-lo na formação do patrimônio de referência; 
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promove ações de cooperação energética com países 
da América Latina; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS.   

Of./LID/nº 148/2013

Brasília, 11 de junho de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados Al-

meida Lima – PPS/SE e Sarney Filho – PV/MA para 
integrar como titular e suplente, respectivamente, a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 
619/13, que “Autoriza a Companhia Nacional de Abas-
tecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de 
obras e serviços de engenharia relacionados à moderni-
zação, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– E o último requerimento.

A Presidência designa para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 619, de 2013:

– como membros suplentes, os Deputados 
Eduardo Cunha e Lucio Vieira Lima, em subs-
tituição aos Deputados Darcísio Perondi e 
Edinho Araújo, conforme o Ofício nº 684, de 
2013, da Liderança do PMDB na Câmara dos 
Deputados; e
– como membros titulares, os Deputados Dani-
lo Forte e Manoel Júnior, em substituição aos 
Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro, 

conforme o Ofício nº 686, de 2013, da Lide-
rança do PMDB na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os Ofícios:

Of./GAB/I/nº 684

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que passarei a par-

ticipar, juntamente com o Deputado Lucio Vieira Lima, 
na qualidade de Suplente, da Comissão destinada a 
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 619/2013, 
que “Autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento 
a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiá-
rias para atuar na gestão e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia relacionados à moderniza-
ção, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”, 
em substituição aos Deputados Darcísio Perondi  e 
Edinho Araújo.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

OF/GAB/Nº 686

Brasília, 12 de junho de 2013.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-

dos Danilo Forte e Manoel Júnior passam a integrar, 
na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a 
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 619/2013, 
que “Autoriza a Companhia Nacional do Abastecimento 
a contratar o Banco do Brasil S. A. ou suas subsidiá-
rias para atuar na gestão e na fiscalização de obras 
e serviços de engenharia relacionados à moderniza-
ção, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
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destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e de Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrado por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”, 
em minha substituição e do Deputado Marcelo Castro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia. 

Peço desculpas, perdão, porque o Regimento 
Interno nos obriga a ler todos os requerimentos e, em 
especial, as medidas provisórias, dar por lidas, para 
poder contar prazo a partir de amanhã. 

Obrigado pela compreensão.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, gostaria de cumprimentar o Senador José Agripi-
no pelo pronunciamento feito aqui há poucos minutos. 
Quero dizer que a sua colocação retratando dois fatos 
importantes que aconteceram hoje, a intervenção na 
Petrobras e na Vale, resultando numa queda expres-
siva da Bolsa, bem como o crédito para financiamento 
de móveis para a casa própria com recursos do FGTS 
são duas questões que merecem realmente a atenção 
desta Casa. Portanto, ao Senador Agripino os meus 
cumprimentos e solidariedade ao seu pronunciamento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momen-
to em que o Congresso Nacional discute a questão da 
maioridade penal, é oportuno destacar que neste 12 
de junho ocorre o Dia Mundial e Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil. 

A data foi instituída no Brasil por intermédio de 
projeto de minha autoria, que se transformou na Lei 
nº 11.542, em 2007.

A minha preocupação com o trabalho infantil re-
monta ao fim da década de 90. Em maio de 1996, de 
posse de informações fornecidas pelo Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil sobre 
a exploração de crianças e adolescentes em carvo-

arias do Mato Grosso do Sul, a Secretaria Nacional 
de Assistência Social, da qual eu era a titular, lançou 
a semente do que mais tarde ficou conhecido como 
Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

O trabalho infantil é um problema social complexo, 
relacionado à pobreza, à desigualdade e à exclusão 
social. Além disso, fatores de natureza cultural e de or-
ganização social da produção também concorrem para 
sua incidência. Por isso mesmo, o governo Fernando 
Henrique, naquela época, considerou a erradicação 
do trabalho infantil uma questão de direitos humanos 
e o incluiu na agenda social do País.

Nessa condição, o trabalho infantil representa um 
problema social a ser combatido por todos: Governo, 
organizações de empregadores e empregados e so-
ciedade civil.

Na última década do século XX, o trabalho in-
fantil foi proibido e, naquela época, o Brasil ratificou 
as duas convenções da Organização Internacional do 
Trabalho sobre o tema – a que recomenda a idade mí-
nima para o trabalho e a que trata das piores formas 
de trabalho infantil.

Em outubro próximo, o Brasil vai sediar a III Con-
ferência Global sobre o Trabalho Infantil, que reunirá, 
em Brasília, representantes de governos, empregado-
res, trabalhadores e organizações da sociedade civil 
dos 185 países membros da OIT. Nesse evento serão 
reafirmadas as metas e as estratégias de combate ao 
trabalho infantil. 

A escolha do Brasil como sede do evento se deve 
ao fato de o País ser considerado referência mundial 
no assunto desde que o Peti foi lançado, em 1996.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (Pnad), em 1992, havia no Brasil, em ativi-
dades remuneradas, 8,4 milhões de crianças e ado-
lescentes de 5 a 17 anos, o equivalente a 19,6% do 
total. Em 2011, esse percentual havia baixado para 
8,6% do total ou 3,6 milhões. É um avanço significati-
vo, mas ainda há muito por fazer.

Atualmente o Peti está presente em mais de 3.500 
Municípios em todo o País, beneficiando em torno de 
800 mil crianças.

O Brasil se comprometeu a eliminar as piores 
formas de trabalho infantil até 2016 e a erradicá-lo até 
2020. Entretanto, o Governo parece ter dificuldades 
para cumprir essas metas. Desde 2005, houve uma 
desaceleração na diminuição do número de crianças 
e adolescentes no mercado de trabalho.

Dezenas de especialistas, entrevistados pelo 
Relatório Brasil Livre de Trabalho Infantil, da entidade 
Repórter Brasil, apontam várias causas dessa desa-
celeração, dentre as quais está uma, contra a qual eu 
me bati neste plenário, que foi a integração do Progra-



36586 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

ma de Erradicação do Trabalho Infantil ao Programa 
Bolsa Família.

A Secretária Executiva do Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa de 
Oliveira, é taxativa ao dizer que a fusão acabou geran-
do uma acomodação dos Municípios e das famílias. 
Chega o Bolsa Família, as famílias recebem a renda, 
a criança vai para a escola, tem o atendimento de 
saúde, mas continua trabalhando. O Bolsa Família, diz 
a Secretária, contribui para ocultar o trabalho infantil 
nos Municípios, e os gestores públicos se desobrigam 
dos serviços.

Permita-me a Senadora Lídice da Mata citar a 
sua opinião sobre essa vinculação do Peti e Bolsa 
Família quando afirma que esse arranjo não foi posi-
tivo, porque deixa de vincular o recurso recebido com 
a necessidade de manter a criança e o adolescente 
afastados do trabalho.

Por fim, compartilho mais um dado, extremamente 
importante, denunciador do malefício do trabalho infan-
til: apenas 3% das crianças que começam a trabalhar 
entre os 5 e 11 anos chegam ao ensino médio; somente 
12% dos jovens que entram no mercado de trabalho 
com idade entre 12 e 15 anos conseguem alcançar o 
mesmo patamar de estudo, ou seja, o ensino médio.

Ao lembrar o Dia Mundial e Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil, quero que ele sirva para a cele-
bração de uma disposição cada vez maior do Poder 
Público e da sociedade em geral para que saiamos 
vencedores nessa luta de vermos as nossas crianças 
na sala de aula e não no trabalho.

Obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o Sr. 
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Essa foi a Senadora Lúcia Vânia. 

Agora a Senadora Ana Amélia está com a pala-
vra, pelo tempo regimental de 20 minutos, mas com 
a tolerância que V. Exª sempre dá para este Senador. 
Então, fique bem à vontade.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela li-
derança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presi-
dente, Senador Paulo Paim.

Hoje, meus caros colegas Senadores e Senado-
ras, quero saudar o Deputado Gladson Cameli, meu 
correligionário do Estado do Acre. É um prazer recebê-lo 
aqui na nossa Casa. Estaremos juntos no dia 21 para 
uma mobilização contra as drogas com a nossa Fun-
dação Milton Campos, que tenho a honra de presidir. 

Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje pela 

manhã nós tivemos uma sabatina – mais uma sabati-
na – para o cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Nessa sabatina, na CAS, 
o Dr. Ivo Bucaresky obteve aprovação. De 15 votos, 
ele foi aprovado por 14. Na audiência, levantei, assim 
como a Senadora Vanessa Grazziotin, do Estado do 
Amazonas, alguns problemas relacionados – aliás, 
problemas bastante graves – ao concurso público re-
alizado no dia 2 deste mês e que envolveu a inscrição 
de 125.585 candidatos para ocupar 314 vagas nos 
cargos de especialista em regulação e vigilância sa-
nitária, analista administrativo, técnico em regulação e 
vigilância sanitária e técnico administrativo. As provas 
para essas 314 vagas foram realizadas em 27 capitais, 
entre as quais Brasília. 

Os participantes reclamaram, em mensagens 
enviadas ao meu gabinete, do atraso na entrega dos 
cadernos com as questões e que receberam provas 
violadas. Registros foram feitos em delegacias em 
várias capitais pelos inscritos que se consideraram 
lesados nessa irregularidade. 

Mensagens foram enviadas ao gabinete.
Márcio Pinho reclamou da dispensa de licitação 

na escolha da banca (Cetro Concursos Públicos), que 
realizou o certame, ou a prova.

Maria Aparecida questionou a discrepância nos 
valores cobrados pelas quatro empresas analisadas 
para a contratação dessa banca: enquanto uma cobra-
va R$240 pela inscrição, a Cetro cobrava R$70. Deve 
haver alguma explicação para essa diferença, que é 
extremamente grande.

Ana Lucila Marques disse que no Rio de Janeiro 
houve violação dos lacres de segurança das provas.

Na Bahia, segundo Gabriel Lavoratti Guedes, al-
guns alunos receberam pela manhã a prova que seria 
aplicada à tarde.

Lívia Minuzi, mãe de outro candidato, escreveu 
informando que as irregularidades foram constatadas 
em vários Estados.

Em Alagoas, dezenas de pessoas procuraram a 
Central de Polícia para prestar queixa, alegando que a 
folha de respostas do concurso foi entregue com erro.

O Diretor Ivo Bucaresky, como eu disse, aprovado 
hoje na sabatina na Comissão de Assuntos Sociais, 
informou que um colegiado da Anvisa – ele é o presi-
dente desse concurso – analisará, na próxima sema-
na, as denúncias e as irregularidades, e uma definição 
deverá ser anunciada naqueles dias.

Penso que o Governo, especialmente a Anvisa, 
uma das mais importantes agências reguladoras, tem o 
compromisso inadiável de esclarecer tudo o que acon-
teceu para que nenhum dos inscritos seja prejudicado 
ou lesado em seu direito.
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Se for necessário, deve-se até anular o concurso e 
realizar outro sem nenhum ônus para aqueles 125.585 
inscritos que pagaram R$70 para fazer a prova em 
que houve a ocorrência de diversas irregularidades. 
Um concurso para uma agência dessa envergadura 
precisa ter lisura, correção e respeito à lei e ao direi-
to de todos na participação. É uma chamada pública 
para os interessados.

Estou aqui também para defender que a Anvi-
sa terá a responsabilidade de dar essa resposta não 
apenas ao Senado Federal e à Comissão de Assuntos 
Sociais, mas à sociedade brasileira. Tenho certeza de 
que se empenhará para isso.

Sr. Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, 
hoje, a tarde foi ocupada por um debate sobre a eco-
nomia brasileira. Houve aqui algumas posições mais 
radicalizadas, posições de parte do Governo, e a opo-
sição se manifestando. Estou aqui como uma Senadora 
independente. Nem sou uma Senadora de oposição, 
nem sou uma Senadora governista. Em coisas que 
considero relevantes para o País, apoio a iniciativa do 
Governo; em coisas que não considero dessa forma, 
não apoio o Governo. É esse o meu posicionamento, 
Senador Paulo Paim.

Ontem, um insuspeito economista, Dr. Marcos 
Lisboa, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos. 
E quem é Marcos Lisboa? Marcos Lisboa é Doutor em 
Economia pela Universidade da Pensilvânia, nos Es-
tados Unidos, e foi um dos formuladores das chama-
das reformas microeconômicas no início do governo 
Lula. No debate de ontem, defendeu a continuidade 
daquelas reformas. No governo Lula, Marcos Lisboa 
foi Secretário no Ministério da Fazenda, com o Ministro 
Antonio Palocci. Então, apresento as credenciais de 
agente do governo de uma autoridade da área eco-
nômica do governo.

E o que disse o economista Marcos Lisboa on-
tem na Comissão de Assuntos Econômicos? Disse 
que não acredita numa melhoria do crescimento da 
economia brasileira nos próximos anos. Segundo ele, 
os indicadores de produtividade são frágeis e não pa-
recem indicar capacidade de retomada de crescimento 
sustentável de pelo menos 4,5% ao ano, por exemplo.

Continua o Dr. Marcos Lisboa: “Poderemos ter um 
ano um pouco melhor, outro um pouco pior. Não há 
nenhum grande problema à frente, mas também não 
há nenhum grande cenário”, analisou o economista 
Marcos Lisboa.

Quanto à inflação – que eu levantei para o Marcos 
Lisboa –, o economista ressaltou que a alta de preço 
tem impacto negativo, principalmente nos grupos de 
menor renda, ou seja, a camada mais pobre da popu-
lação. Mas acredita que poderá ser contida. Ademais, 

que o Banco Central está atuante para garantir que a 
inflação não continue elevada no próximo semestre. 
Portanto, é uma visão realista. Não se pode considerar 
que o Dr. Marcos Lisboa esteja querendo fazer alguma 
visão negativa demais sobre a economia. Ele tem a 
responsabilidade não só acadêmica, mas por ter tendo 
participado do governo.

Ele chegou até a dividir os países da América 
Latina em três grupos: os que combinam o estímulo à 
produtividade com políticas fiscal e monetária conserva-
doras, como é o caso do Chile, do Peru – administrado 
hoje por Ollanta Humala, que seria um candidato de 
esquerda –, da Colômbia e do México; os que adotam 
medidas de forte intervenção estatal na economia, com 
proteção de determinados setores produtivos, como 
Argentina, Venezuela e Equador; e os que optam por 
estratégias intermediárias, como é o caso brasileiro.

Os resultados, segundo Marcos Lisboa, mostram 
que os países do primeiro grupo estão conseguindo, 
sim, crescer de 4% a 5% ao ano, enquanto os do se-
gundo grupo enfrentam a estagnação econômica e a 
volta da inflação. O Brasil, segundo Marcos Lisboa, 
assiste tardiamente a uma recuperação lenta e abai-
xo do esperado.

Nem vou continuar mais o que disse Marcos 
Lisboa. Apenas faço esse preâmbulo para dizer que 
nós temos que encarar a realidade como ela é, e não 
querer tapar o sol com a peneira.

Hoje, por exemplo, foi muito citado e mencionado 
aqui neste plenário o lançamento, pelo Governo, de 
mais um programa. 

A linha de crédito Minha Casa Melhor, anuncia-
da pelo Governo, para estimular o brasileiro a gastar 
e a consumir mais pode se tornar um “presente de 
grego”, como se diz na expressão popular. Lembram 
do famoso cavalo de madeira que escondeu soldados 
gregos interessados em lutar e destruir os troianos, no 
ano 1300aC, no famoso episódio da Guerra de Troia? 
É claro, todo mundo sabe o que significa isso. Pode 
hoje, a grosso modo, ser comparado ao cartão de cré-
dito que vai permitir o financiamento para a compra de 
móveis e eletrodomésticos do novo programa.

Não há nada contra isso. O problema é que te-
mos que entender que há endividamento, e a inadim-
plência, hoje, já estatisticamente confirmada, de pelo 
menos quatro meses. É muito fácil fazer a dívida. Difícil 
é pagá-la, e pagá-la em dia. 

Falo isso, Srªs e Srs. Senadores, não porque sou 
contra programas de estímulo e financiamento à eco-
nomia e ao consumo. É papel do Governo, sim, esta-
belecer políticas para desenvolver o País e facilitar a 
vida do cidadão, sobretudo os mais carentes. A linha 
de crédito de até R$5 mil, com juros de 0,4% ao mês 
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e prazo de quatro anos, para as famílias financiarem 
a aquisição de eletrodomésticos para a casa própria 
é boa, desde que não prejudique o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), que pertence ao tra-
balhador, nem cause dores de cabeça, como dívidas 
difíceis de pagar.

Eu não examino, de novo, o mérito, louvável, mas 
me preocupa e muito o uso de dinheiro do trabalha-
dor, do FGTS, para um programa de governo. Essa é 
a grande questão. 

O modo como essas operações de crédito se-
rão feitas é muito importante, especialmente no atual 
momento econômico do nosso País, com sinais de 
inflação, de diminuição do poder de compra do brasi-
leiro e de saída de investimentos estrangeiros do País.

Não se pode ignorar, como já disse, também o 
endividamento dos brasileiros nessa inadimplência. 

Aliás, o próprio Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, colegiado tripartite com-
posto por entidades representativas dos trabalhado-
res, dos empregadores e representantes do Governo 
Federal, está preocupado com essa questão. E tem 
razão de estar preocupado sim. 

Dados divulgados hoje pelo jornal O Globo, mos-
tram que, desde 2012, o Tesouro Nacional segurou 
em caixa, mais de R$4 bilhões, que deveriam ter sido 
repassados ao FGTS, referentes às receitas arreca-
dadas com o adicional de 10% do fundo pago por de-
missões sem justa causa. No ano passado, de R$1,8 
bilhão que o Tesouro deveria transferir, nada foi pago. 
O FGTS cobriu toda a parte subsidiada do programa 
que atende famílias de baixa renda – cerca de R$6,5 
bilhões. Este ano, de R$1,8 bilhão, a União repassou 
apenas R$500 milhões.

E olha, Senador Paim, nós fizemos um debate 
sobre o Fundo de Garantia, como aplicar para que 
haja maior rendimento, com as centrais sindicais em 
Porto Alegre. A Senadora Marta Suplicy, quando esta-
va aqui, presidia a Comissão, e fez em São Paulo um 
debate também, e há uma preocupação muito grande 
em resguardar da melhor forma possível esse recurso 
que pertence ao trabalhador, que é usado por ele ou, 
no caso de morte, em benefício da família, ou para ele 
se proteger numa hora de demissão sem justa causa.

No início desta semana inclusive estive na tribu-
na e destaquei a importância de acabar com a taxa 
adicional de 10% dos empregadores que é paga ao 
FGTS, além daqueles 40% que ninguém discute ter 
que manter porque é uma conquista dos trabalhadores 
na Constituição de 88. Eu diria, uma cláusula pétrea 
já, Senador Paim, e que tem que ser mantida, mas o 
adicional de 10% sobre os 40% é outra coisa. Aquilo 
foi feito com outro objetivo.

O PL nº 200, de 2012, em tramitação na Câmara 
Federal, aprovado no ano passado nesta Casa, prevê 
acabar com esse adicional.

Os empregadores já são obrigados, como eu disse 
há pouco, a pagar 40% de multa, quando a demissão 
é sem justa causa, como prevê a lei trabalhista. Mas 
a multa de 10% adicional, criada para cobrir rombos 
de antigos planos econômicos no País, continua la-
mentavelmente em vigor. É importante reforçar que 
essa multa foi criada em 2001 e tinha um objetivo cla-
ro e único, zerar o rombo decorrente de uma decisão 
judicial que obrigou o Governo Federal a compensar 
o FGTS pelas perdas relativas aos planos Verão, no 
governo Sarney, e Collor I. 

Trata-se de decisão judicial para proteger o direito 
dos trabalhadores nas correções ao FGTS.

O rombo financeiro foi totalmente compensado 
em julho de 2012, com essa cobertura dos 10% adi-
cionais aos 40%.

Portanto, o fim dessa cobrança já deveria ter 
ocorrido no ano passado para estimular as empresas, 
sejam pequenas, médias ou grandes, a criarem mais 
vagas no mercado de trabalho, produção maior e, con-
sequentemente, também mais consumo.

O FGTS é uma conquista dos trabalhadores e 
deve ser preservado. Agora também direito compulsório 
concedido aos empregados domésticos, Senador Paim, 
como está tratando aqui o Senador Romero Jucá, num 
projeto de lei de emenda à Constituição para assegurar 
também direitos aos empregadores domésticos. Hoje 
ele é facultativo; agora será compulsório. É um fundo 
para garantir compensações ao empregado, uma in-
denização, nos casos de demissão sem justa causa, 
aposentadoria ou morte do trabalhador.

A função social do FGTS somente é plenamente 
alcançada quando ocorre a correta aplicação do recur-
so direcionado ao fundo. Aliás, esse recurso também 
financia habitação, a moradia e o saneamento. Mas são 
investimentos que têm o retorno assegurado para que 
esse dinheiro não se perca pelo caminho e não lese, 
não lese o direito dos trabalhadores. Usar esse fundo 
para, no improviso, tentar salvar a economia pode ser 
um risco e até perigoso. Coloca também sob estado de 
preocupação a segurança não apenas dos trabalhado-
res, dos empregadores, mas da própria economia do 
País, porque jogará no colo do trabalhador uma dívi-
da, que, em muitos casos, pode se tornar impagável. 
O sonho pode virar um pesadelo!

A gestão financeira eficaz do FGTS é, portanto, 
uma obrigação não apenas da Caixa Econômica Fe-
deral, agente operador dos recursos do FGTS, como 
também do seu Conselho Curador do FGTS. O Gover-
no Federal precisa respeitar esses acordos.
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Aparentemente, o pacote do presente está bem 
bonito. Dentro da caixa, boas intenções! Mas até que 
ponto esse programa vai realmente beneficiar as fa-
mílias ou trazer ganhos reais para a economia, como 
geração de emprego, renda e mais investimentos?

Eu me preocupo que isso não venha a provocar 
apenas mais endividamento dessa classe de pessoas 
que precisam de mais estímulos sempre. Isso preocupa 
porque o Governo não está honrando sua contrapartida 
no programa Minha Casa, Minha Vida, e não repassa 
a parcela do Orçamento da União para ajudar a cobrir 
os subsídios feitos pelo FGTS.

A população sabe disso! Basta olharmos os da-
dos recentes da Pesquisa do Instituto Datafolha, feita 
entre os últimos dias 6 e 7 de junho, com 3.758 en-
trevistados, de 180 Municípios de nosso País. Oitenta 
por cento deles estão sentindo no bolso o peso da in-
flação, principalmente na hora de comprar alimentos 
nos supermercados. Mais de 64% acham que tanto 
os produtos de limpeza quanto os de higiene pessoal 
também estão mais caros. Cinquenta e um por cento 
dos pesquisados acham que a inflação vai continuar 
subindo. Isso significa que a população está perdendo 
a confiança que tinha na estabilidade. Está claro que 
as políticas para estimular o consumo, como o mais 
novo programa Minha Casa Melhor, podem deixar nos-
sa economia em situação frágil.

O cenário mudou e mudou bastante. Ontem mes-
mo, o Índice Bovespa, que mede as principais negocia-
ções das ações de empresas brasileiras, caiu abaixo 
de 50 mil pontos.

O Banco Central precisou fazer mais duas inter-
venções para segurar o dólar e o risco País, que, in-
felizmente, subiram. Isso comprova a necessidade de 
mudanças no rumo da nossa política fiscal. Enquanto 
os mesmos remédios forem aplicados para problemas 
ou doenças diferentes, o paciente nunca irá melhorar. 
Precisamos estimular o crescimento da nossa economia 
e enfrentar a inflação com uma boa gestão, Senador 
Paulo Paim, em relação aos gastos públicos.

Eu queria, para terminar, lembrar que os preços 
das passagens aéreas aumentaram violentamente, 
onerando as despesas que nós, Senadores, temos, 
especialmente em regiões como o Acre, do nosso Se-
nador Petecão, e o Amapá, do Senador Randolfe, que 
têm reclamado muito dessa questão. Os preços são 
maiores do que se paga hoje para ir de Brasília para os 
Estados Unidos. “Muito maiores”, diz o Senador Walter 
Pinheiro, para ir à Bahia, do Senador Walter Pinheiro, 
da Senadora Lídice, do Senador João Durval.

Essa situação, eu não consigo entender. Os voos, 
em julho, para qualquer lugar, estão todos ocupados, 
todos lotados, você não consegue mais comprar. As 

companhias não aceitam milhagem na alta estação, e 
o Governo está preparando um pacote de socorro às 
companhias aéreas. Eu não consigo entender. Talvez as 
empresas privadas que operam na aviação comercial 
brasileira estejam necessitando de um verdadeiro cho-
que de gestão. Aí, realmente, a coisa está complicada.

Com muita alegria, concedo um aparte ao Sena-
dor Randolfe Rodrigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 
– Querida Senadora Ana Amélia, eu não poderia dei-
xar de apartear V. Exª, porque nós vivemos isso na 
pele, no Amapá. O Senador Petecão, que aqui está, 
deve viver isso no Acre, como V. Exª muito bem citou. 
Um dos dramas de que mais padecemos é que não 
temos uma política nacional de aviação civil e – como 
V. Exª muito bem, como sempre, quando ocupa esta 
tribuna, está colocando – temos uma política sempre 
de concessão para as aéreas, de apoio e incentivo e 
sem contrapartidas. No Amapá, a situação, há dois 
anos, chegou a ser mais do que dramática. Foi muita 
pressão da Bancada federal que possibilitou melhorias 
no aeroporto internacional e, em decorrência disso 
também, ampliação da oferta de voos para lá. Mesmo 
assim, vamos ver nas férias de julho. Mais uma vez, 
perceberemos disparar os preços das passagens aé-
reas, porque estamos sob um marco do setor aéreo 
baseado somente nas leis de concorrência, que é 
uma superação do marco que tínhamos nos anos 90, 
que era baseado na banda tarifária, que tinha alguma 
intervenção do Estado. Temos uma agência regula-
dora do setor, temos uma secretaria do setor, não é 
possível, no País, continuar a existir essa ditadura e 
quase um duopólio de empresas aéreas no controle 
do mercado aéreo nacional, além das discrepâncias 
que existem, Senadora Ana Amélia. Para alguém fa-
zer um voo internacional de Boa Vista para Caracas é 
necessário ir até São Paulo. Não temos linhas aéreas 
de integração nacional e temos a concessão em con-
tinuado pacote de incentivo às empresas, de salvação 
das empresas; e as empresas lucrando e, concreta-
mente, o povo brasileiro tendo que pagar altas tarifas 
de transporte aéreo toda vez que chega um período 
de mobilização, como é o período de férias de julho, 
dezembro e janeiro. Realmente, é algo que V. Exª diz 
não conseguir entender. E cumprimento V. Exª, mais 
uma vez, pelo seu pronunciamento. É algo que o Brasil 
não consegue entender, não há qualquer justificativa 
razoável, qualquer tipo de apoio a essas empresas.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada Senador Randolfe Rodrigues, que enriquece 
muito o meu pronunciamento com a informação sobre 
essa situação. Como disse V. Exª, na época da inter-
venção governamental sobre a política tarifária das 
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companhias aéreas, tivemos problemas graves, alguns 
deles, lá no Supremo Tribunal Federal, aguardando 
julgamento de que o Senador Paulo Paim...

(Soa a campainha.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...e eu 
estamos na expectativa. E os funcionários, servidores 
do Aerus, também aguardam.

Houve uma defasagem tarifária e a Ministra Car-
mem Lúcia foi de uma felicidade, de uma competência 
exemplar. Inspirada que foi, com base na lei, conseguiu 
dizer que era ganho de causa líquido e certo, não só 
para os aposentados do Fundo Aerus, mas também 
para a Varig, confirmando, assim, que, naquela época 
de intervenção, também houve erros de parte dos go-
vernos de então. Portanto, essa decisão do Supremo 
Tribunal Federal é extremamente relevante.

V. Exª e eu recebemos ontem e hoje os represen-
tantes do Fundo Aerus, que estão acompanhando com 
grande ansiedade. Desde aquele julgamento, Senador 
Paim, ao qual estivemos presentes o senhor e eu – 
o Senador Alvaro Dias também tem acompanhado a 
questão –, morreram mais cinco aposentados – cinco já 
morreram! Então, nós temos que esperar que o Minis-
tro Joaquim Barbosa, que pediu vista desse processo, 
conclua essa decisão, esse julgamento, porque é cru-
cial, e vem aí revelar o problema relacionado à política 
da aviação civil brasileira, que precisa ser resolvido.

O País, que vai promover eventos magníficos e 
grandiosos, como a Copa das Confederações, que co-
meça neste sábado, e como a Copa do Mundo em 2014, 
precisa estar com uma sólida e consolidada aviação 
civil comercial, especialmente essa chamada aviação 
regional, para resolver esses problemas, inclusive de 
integração regional, como no nosso Estado do Rio 
Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai, como é o 
caso do Amapá com a Venezuela, o caso do Acre com 
o Peru e a Bolívia e tantos outros que fazem fronteira.

Agradeço a V. Exª pela gentileza do tempo exce-
dido. Obrigada, Senador Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Senador Paim, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Quanto à parte final de seu pronunciamento, só quero 
dizer o Senador Alvaro Dias fez contato com o Supre-
mo e a possibilidade é grande de que o Plenário vote 
a questão do Aerus na primeira quinzena de agosto.

Como a ordem é de um orador e um Líder e o 
Senador Armando Monteiro não se encontra aqui, tem 
a palavra agora V. Exª...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Pre-
sidente. A Senadora Ana Amélia falou pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ah, ela falou pela Liderança! Está correto, Se-
nador. Então, agora fala o Senador Walter Pinheiro, 
que fez permuta com o Senador Wellington Dias. Em 
seguida, falará o Senador Armando Monteiro ou o Se-
nador Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Obrigado. Eu queria só saber a ordem. Muito obrigado, 
Presidente Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Walter Pinheiro foi ajudado pelo Se-
nador Sérgio Souza.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Sérgio Souza, sempre vigilante. Aliás, pri-
ma pelo bom cumprimento como zelador das regras 
e das disposições regimentais o nosso advogado Sér-
gio Souza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
deixar, antes, caro Senador Paulo Paim, do pronun-
ciamento que vou fazer, um registro importante sobre 
uma grande instituição, sobre uma fundação. Refiro-
-me à Coordenadoria Ecumênica de Serviços – Cese, 
que desde 1973 vem-se destacando pelo apoio aos 
projetos sociais e contribuindo muito nessa luta por 
um Brasil solidário.

V. Exª é, desde a época de Deputado Federal, par-
ceiro da Cese nessa empreitada. É uma coordenação 
extremamente importante porque cumpriu o papel, num 
momento difícil no Brasil, de reunir, de forma ecumêni-
ca, aqueles que professam a fé. Portanto, mostrou que 
é possível superar essa tese da intolerância entre as 
diversas orientações de fé e que é possível, com essa 
proeza de reunir todos, trabalhar pela solidariedade, 
pelo bem comum, pelo resgate, fazendo importantes 
trabalhos ao longo de toda uma trajetória de vida. Mais 
do que de uma folha de serviço, poderíamos falar, fa-
zendo uma brincadeira, em uma verdadeira biblioteca 
de serviços, não falo nem mais em livros. Então, várias 
foram as intervenções da nossa Coordenadoria Ecu-
mênica de Serviços, com a participação da Igreja da 
Confissão Luterana, da Igreja Presbiteriana Indepen-
dente, da Igreja Presbiteriana Unida, da nossa querida 
Igreja Anglicana, da Igreja Católica Apostólica Romana 
e da Aliança dos Batistas no Brasil.

Portanto, fica aqui o meu registro dessa impor-
tante data que será o dia de amanhã: o 40º aniver-
sário da Fundação da Coordenadoria Ecumênica de 
Serviços – Cese.
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Sr. Presidente, quero deixar aqui esse registro 
com alegria, mas não quero citar nomes das pessoas 
com quem me relacionei ao longo dos anos nesse tra-
balho da Cese. Quero realçar o papel de todos que por 
lá passaram e que deram grandes contribuições, nos 
momentos mais difíceis, lá nas comunidades, promo-
vendo a integração, ficando na linha de frente, chegan-
do com o apoio e a solidariedade, comprando diversas 
brigas e lutas do ponto de vista da melhoria de vida 
do povo sofrido, desde a ocupação, com a chegada 
da elaboração de políticas públicas para convivência 
com a seca, até, e principalmente, os enfrentamentos.

Às vezes, não conseguimos enxergá-los do pon-
to de vista material, mas eles se processam de forma 
deletéria, como é a questão da intolerância. V. Exª, in-
clusive, tem em suas mãos a tarefa de conduzir esse 
processo aqui também para encontrarmos o caminho 
e para que preservemos, cada vez mais, esses valo-
res individuais.

Existem coisas, meu caro Paulo Paim – e é im-
portante lembrarmos isso –, que não cabem no ponto 
de vista da regulação. Ninguém pode regular nem de-
terminar qual é o tamanho da minha fé ou da sua fé, 
nem tampouco naquilo em que você se orienta como fé.

Isso vale para essa questão da opção de fé e, 
portanto, é fundamental que também sirva para orien-
tação de outras naturezas, porque você tem a chamada 
orientação individual.

E quando me refiro a V. Exª, por exemplo, é por-
que V. Exª está com uma das questões que geram 
polêmica e tem o meu apoio e solidariedade. E sobre 
isso tenho dialogado com V. Exª. Assim como o trato 
da opção de fé é uma questão de foro íntimo, de deci-
são individual, a orientação de sexo, meu caro Paulo 
Paim, é também uma orientação de caráter individual.

Portanto, temos de respeitar a orientação de to-
dos, assim como temos de respeitar a liberdade de 
organização. Aliás, conquista essa que nós consegui-
mos no ano de 2003, quando nós alteramos o art. 43 
do Código Civil. Nessa alteração se determina a liber-
dade de organização no País: a liberdade de culto, a 
liberdade de organização partidária, a liberdade de 
organização do ponto de vista de qualquer interesse.

Assim, não cabe ao Estado tutelar, dirigir, intro-
meter-se e, muito menos, alguém do Estado achar 
que essa ou aquela deve ser a orientação adotada por 
quem quer que seja. Então, isso é importante.

E, nesse trabalho, a coordenadoria da Cese teve 
um papel importante, ao longo de toda essa trajetória.

Sr. Presidente, depois da referência a esses 40 
anos da nossa Cese, quero falar um pouco das coisas 
que nós temos conseguido produzir.

Nesse final de semana, na sexta-feira, portanto, a 
próxima sexta-feira... Amanhã, nós teremos importante 
ato no Brasil inteiro, e particularmente vou participar, 
meu caro Senador Armando, na Bahia. Recife também 
terá, mas, em Salvador, nós também lançaremos o 
nosso centro de comando. E, na sexta-feira, junto com 
o Governador Jaques Wagner, devo participar do ato 
de entrega de três escolas estaduais e da entrega do 
sistema de esgotamento sanitário da cidade de Vitória 
da Conquista, uma importante cidade. Quero, inclusi-
ve, mandar o meu abraço ao Prefeito Guilherme Me-
nezes, essa figura por quem todos nós temos muito 
carinho, pela sua competência, dedicação. Nós somos 
penta em Vitória da Conquista. É o quinto mandato do 
Partido dos Trabalhadores naquela cidade. E o Prefei-
to Guilherme Menezes, que foi o primeiro prefeito da 
geração nossa, está no cargo hoje, e a cidade convive 
com uma excelente administração. Na área da saúde, 
é referência mundial e, principalmente, a gestão.

Então, na sexta-feira, estaremos lá para entrega 
desses equipamentos: as três escolas e o sistema de 
esgotamento sanitário. E, no mesmo ato, o Governador 
Jaques Wagner dará ordem de serviço para o sistema 
de abastecimento d’água e autorização para a licita-
ção da Barragem do Catolé, buscando ampliar a nossa 
capacidade de reservação de água, para enfrentar os 
períodos de longa estiagem.

E vou dar uma notícia aqui, meu caro Paulo Paim, 
a todo o povo de Vitória da Conquista. Acabei de falar 
com o Vice-Governador Otto Alencar, que é o Secretá-
rio de Infraestrutura da Bahia. Acabei de falar com ele 
e tinha recebido a ligação do Ministro Moreira Franco. 
Trata-se da autorização para começarmos as obras do 
aeroporto de Vitória da Conquista. O tão sonhado ae-
roporto do povo de Vitória agora é uma conquista. Por-
tanto, nós vamos ter a possibilidade de entregar àque-
la região, àquela cidade um importante equipamento 
não só para o transporte de passageiros, mas também 
uma ferramenta importantíssima para a economia de 
toda a região sudoeste. Essa obra foi compartilhada 
por toda a bancada federal aqui do Senado, a banca-
da federal na Câmara dos Deputados, o Governador 
Jaques Wagner teve uma participação decisiva. Essa 
é uma luta antiga de todos nós.

Quero aqui, de público, agradecer ao Ministro 
Moreira pela agilidade. Falei com ele na terça, o Vice-
-Governador enviou todas as respostas que foram soli-
citadas no dia de hoje. E hoje à tarde o Ministro Moreira 
Franco nos comunicava da possibilidade, brincando 
com a gente, dizendo que poderíamos anunciar na 
sexta-feira todas as condições para o início das obras 
no aeroporto de Vitória da Conquista, uma importante 
conquista para o povo baiano.
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Mas isso revela – e quero chamar a atenção 
nesta hora –, meu caro Senador Sérgio, um aspecto 
fundamental do que foi discutido aqui, no dia de hoje. 
Estou falando de um aeroporto regional, estou falando 
de investimentos para desenvolvimento regional. Por-
tanto, estou tratando de economia. Essa é a grande 
mudança nesse tempo. 

Falar que a economia do Brasil cresceu pouco... 
Nós estamos num momento de crise internacional. 
Quem é que tem crescido mais do que a gente no 
cenário internacional? Podemos contar na palma da 
mão. As grandes nações, que historicamente cresciam, 
meu caro Sérgio Souza, de forma astronômica estão 
enfrentando ainda a crise, não conseguiram sair dela. 
Sem contar que o crescimento... E o Senador Arman-
do Monteiro, que tem sua vida dedicada à atividade 
industrial, sabe exatamente como foi para a indústria, 
num passado bem recente, ter de enfrentar crises 
econômicas sem processo de estruturação, principal-
mente de canais de escoamento da produção: portos, 
aeroportos, rodovias, energia, comunicação. São pila-
res básicos para que uma economia possa crescer. É 
fundamental a gente também tratar dessa questão. E 
olhar isso para dizer que há uma paralisia no Brasil, 
sinceramente, é um exagero.

Quero voltar, Senador Sérgio Souza, para a mi-
nha Bahia, para mostrar que não tem essa paralisia. 
A Bahia de ontem, num tempo não tão distante assim, 
era uma Bahia cujos investimentos eram concentrados 
na região metropolitana de Salvador, quando não em 
Salvador. Estou falando agora de investimentos na re-
gião sudoeste, na cidade de Vitória da Conquista, mas 
poderia falar também do sudoeste, dos investimentos 
de eólica. Vamos receber investimentos naquela re-
gião de R$1 bilhão na consolidação de uma unidade 
para a produção de aerogeradores. Temos lá a possi-
bilidade de arrebentar, do ponto de vista da produção 
de energia, como um dos maiores parques eólicos da 
América Latina.

Está desconcentrado o investimento, Paulo Paim, 
chegando aos lugares mais longínquos do nosso Esta-
do, permitindo que a economia se relacione com quem 
de fato... O que transforma o processo econômico não 
são só os investimentos em nível nacional, investimen-
tos em nível estadual. Prioritariamente, em nível local, 
porque é onde você gera emprego localmente, é onde 
você começa a agregar valor a determinados produtos. 
Mais do que a campanha para a exportação, é funda-
mental a agregação de valor, para exportar produtos 
industrializados. Essa é uma guerra.

Aqui nós aprovamos, Sérgio Souza, diversas ma-
térias com medidas provisórias, buscando desonerar 
determinados setores da produção, para estimular a 

atividade. O Governador Jaques Wagner, por exemplo, 
no dia de ontem, estava no Estado de V. Exª, dialo-
gando com o Boticário, para chamar o Boticário para 
dizer assim: “Olha, o Paraná...” Parece que é em São 
José dos Pinhais a unidade. “O Boticário já está aqui 
no Paraná, dê uma esticadinha até a Bahia. Na Bahia 
também há pinheiros. Portanto, dê uma chegadinha lá.” 
E o Boticário vai, em 2014, inaugurar uma das maiores 
plantas de produção e um CD de distribuição na Bahia, 
desenvolvendo, mostrando que dá para a gente fazer 
isso no Brasil inteiro. 

Por que então o Boticário está indo para lá, Sér-
gio? Porque está havendo modificações nas estrutu-
ras deste País, ou seja, está se instalando num lugar 
que vai ficar próximo do porto. Vai montar um centro 
de distribuição, porque vai poder pegar a estrada e 
pegar um eixo de ligação norte/sul, leste/oeste, para 
fazer a sua produção chegar a outros lugares. E por 
que foi para lá o Boticário? Porque hoje tem gente no 
Nordeste, Sérgio, que além de poder comer três vezes 
por dia, agora também pode comprar um perfuminho, 
pode comprar uma das coisas que o Boticário produz 
para tornar as pessoas um pouquinho mais belas. Cada 
um vai cuidando do seu corpo. 

Aliás, hoje é até um dia em que muita gente deve 
utilizar uma parte do recurso para comprar um presente 
dessa natureza para fazer a troca dos presentes. Como 
eu não posso fazer isso hoje, ao vivo, já que a minha 
companheira está em Salvador, já fiz nas primeiras 
horas do dia, usando o que a tecnologia disponibiliza. 
Via celular, a gente manda aquelas boas frases de con-
solidação das nossas relações. Fiz isso com a minha 
companheira Ana, no dia de hoje. Portanto, vou passar 
a noite dos namorados sozinho aqui, mas literalmente 
ligado com a minha companheira via celular. 

Hoje, Senadora Ana Rita, diversos brasileiros 
podem fazer isso. Não é só receber para comprar bis-
coito, pão. Não é só para isso, não. Vai lá comprar uma 
sandália, pode comprar um negócio de um pentezinho, 
pode comprar uma roupa melhor.

Isso a gente faz localmente. No Brasil – o Senador 
Petecão deve vivenciar isso com muito mais escala do 
que a gente –, era esperar, no Acre, chegar o caminhão 
que vinha do sul do País trazendo os mascates que 
rodavam o Acre velho adentro, carregando um monte 
de coisas. Até panela, Sérgio! Quer dizer, a gente vai 
mudando essa realidade.

É nessa economia que estamos colocando o 
dedo na ferida. Por que não promover as condições 
para instalar unidade de produção no Acre? Qual é o 
problema? Deslocamento não só para gerar emprego, 
mas para a gente também melhorar a vida das pesso-
as localmente. Isso abaixa o custo do acesso a esses 
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produtos. Isso permite uma inclusão de uma parcela 
cada vez maior na sociedade.

Quando nós falamos da agricultura familiar, meu 
caro Randolfe, o dado hoje é que quatro milhões de 
trabalhadores da agricultura familiar mudaram de clas-
se, ascenderam, do ponto de vista das classes sociais, 
com a agricultura familiar.

Portanto, essas são medidas da economia. En-
tão, quando venho aqui para anunciar importantes 
medidas que nós estamos tomando na Bahia, no in-
terior do Estado, faço isso, mas não está dissociado 
do que nós estamos produzindo, do ponto de vista da 
economia, no País.

Então achar que “Ah, o dólar subiu”. O dólar subiu 
em decorrência inclusive das próprias variações que nós 
estamos enfrentando, tanto da relação interna quanto 
da relação externa. E é natural que o Banco Central 
opere na expectativa inclusive de interferir nessa alta 
do preço do dólar. Aliás, isso foi feito também num pas-
sado bem recente, com uma dosagem diferenciada.

O Senador Armando Monteiro lembrava ali a 
questão da evasão de divisas. E é bom a gente lem-
brar, Senador Armando, a época da história da banda, 
da variação cambial.

Então, o nosso Banco Central conseguiu, com 
medidas como a taxa Selic, com essa própria compra 
de dólar no mercado, com a desoneração do setor pro-
dutivo, equilibrar a economia. E principalmente com a 
política de incentivo para que a gente pudesse ter a 
atuação na ponta.

Não é à toa que, no momento de crise mais agu-
da deste Brasil, o setor que mais cresceu foi o setor do 
varejo. Nós temos aí a proliferação, Senador Armando, 
de uma quantidade de minimercados que surgiram 
em bairros, gerando oportunidade para as pessoas 
comprarem, mas, principalmente, oportunidade para 
a gente trabalhar.

Quer uma experiência disso? Acho que é uma 
experiência que V. Exª deve ter vivido. V. Exª deve ter 
uma faixa etária um pouquinho mais avançada do que a 
minha, mas eu me lembro do tempo em que eu, ainda 
criança, Senador Armando Monteiro, via lá a padaria 
do meu bairro, que era tocada por um espanhol.

Quem trabalhava na padaria com ele era o filho. 
Inclusive, uma das meninas, Leda, era minha colega 
de escola. Hoje, você já vê diferente. O minimercado 
no bairro... Essa coisa cresceu tanto que o sujeito já 
não coloca mais só o filho para trabalhar com ele no 
minimercado ou na padaria familiar; ele contrata gen-
te para poder dar vencimento, para poder melhorar o 
atendimento. Então, estamos gerando também empre-
gos em bairros, mexendo na ponta.

É fundamental que enxerguemos esse movimento 
da economia. É verdade que a nossa economia não 
cresceu como gostaríamos, mas também não somos 
uma ilha, nós nos relacionamos inclusive com os blo-
cos no mundo. E os dois principais blocos de relação 
no mundo estão passando por dificuldades: o bloco 
europeu, que é um mercado que tem conosco uma 
relação muito forte do ponto de vista da aquisição dos 
nossos produtos, e o mercado americano. Hoje, basi-
camente, poderíamos dizer que a relação mais sólida 
é com a China. Só que a relação com China é muito 
de lá para cá.

Então, é preciso que esse olhar aportado no mo-
mento da economia como o nosso para entender por 
que é fundamental, Senadora Ana Rita, desonerar, 
reduzir o IPI de produtos como máquina de lavar e fo-
gão. Isso é para permitir que essa turma que estava na 
roça, batalhando na agricultura familiar, e que, através 
desses programas, começou a ganhar um pouquinho 
mais... Por que eles não podem ter uma máquina de 
lavar em casa? É só ali no lajedo velho, ralando a mão? 
Por que não pode lavar roupa em máquina de lavar? 
Qual é o problema?

Então, é fazer isso para a gente estimular esse 
consumo, mas, principalmente, para levar serviço a essa 
gente. Essa é a grande mudança! Essa é a transfor-
mação que fizemos no Brasil! Essa é a transformação!

Não estou dizendo aqui, Senadora Ana Rita, que 
fomos nós, a partir de Lula. Em hora nenhuma, por 
exemplo, desconhecemos o que foi feito em governos 
anteriores. Chegamos aonde chegamos porque tam-
bém outros governos passaram, mas a consolidação 
dessa política, a política, num momento crucial da cri-
se econômica, de incentivo à produção e de redução 
do IPI... Lula fez isso num momento crucial, em 2008, 
quando a crise internacional estourou de forma absurda. 
Ele enxergou um viés: material de construção. Cadeia 
completa. Para construir uma unidade habitacional é 
preciso comprar material de construção. Emprega gen-
te na mão de obra e entrega uma das coisas com que 
todos nos acostumamos ao longo da nossa trajetória. 
Venho de uma família muito humilde, que migrou para 
Salvador, e o maior desejo de meu pai, quando foi em-
bora, largando a roça e indo para a cidade grande, era 
exatamente arranjar um teto.

Eu nasci em uma casa, Senadora Ana Rita, no 
subúrbio ferroviário. Eu sou um dos fins de rama lá de 
casa, como costumo chamar, um dos últimos de uma 
família de oito irmãos. E a casa não tinha sequer dois 
quartos. Portanto, o maior desejo do meu pai era ter 
seu próprio teto. Meu pai morreu sem ver legalizada a 
casa que ele havia comprado, com muito suor e muita 
dificuldade, no bairro do Uruguai, em Salvador. Não 
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viu a posse desse lugar. Essa é a transformação que 
nós fizemos na economia. Mexeu na economia e me-
xeu, Sérgio, na oportunidade para as pessoas, para 
o sujeito poder dizer: a minha casa, a minha vida. En-
tão, esta é uma mudança substancial: poder falar do 
interior do Brasil.

Aqui, Senadora Ana Rita, nós discutíamos mui-
to as capitais: como atrair investimento para Vitória, 
como atrair investimento para Salvador, como atrair 
investimento para São Paulo, e por aí afora. Agora, 
nós estamos podendo falar das cidades do interior, 
de como chegar com serviços e, principalmente, com 
oportunidades, com universidade. Quando vimos isso? 
Em que tempo?

Eu sou do tempo em que a escola técnica era a 
única em Salvador. Na escola técnica, todos os meus 
colegas do interior iam com o maior sacrifício para 
estudar na única escola, Sérgio. Na época, a turma, 
inclusive, batizava de “escola do mingau”, porque en-
trávamos na escola às 7 horas e saíamos às 19 ho-
ras. Eu até enfrentei um período difícil, porque ainda 
estava na escola técnica quando me casei. Então, eu 
entrava às 7 horas e saía às 23 horas, porque eu ga-
nhava a vida, Petecão, dentro da escola, dando aula, 
como monitor de Matemática e Física, para tentar nos 
sustentar. Quando saí da escola, eu já tinha dois filhos: 
o mais velho, Júlio, que nasceu no meio, e Israel, que 
nasceu no final, quando eu estava saindo. Portanto, 
essa é a mudança.

Hoje, na Bahia, há quase três dezenas de esco-
las técnicas espalhadas pelo interior. Hoje, na Bahia, 
há seis universidades federais. No meu tempo, era 
só uma. Eu estou falando de federais, sem contar as 
quatro estaduais, sem contar as próprias particulares, 
com toda a política do ProUni. Portanto, eu acho que 
essa é a questão fundamental.

Por isso, falo com alegria e espero estar, na sexta-
-feira, na cidade de Vitória da Conquista para anunciar-
mos mais uma conquista importante para esse povo 
do sudoeste e, quem sabe, um dia chegar a Vitória da 
Conquista e anunciar a transformação do Campus Aní-
sio Teixeira, que trata da saúde, em universidade federal 
do sudoeste baiano, com o curso de Medicina, para, 
inclusive, Ana Rita, superarmos esse grave problema 
de profissionais médicos que o Brasil enfrenta hoje.

Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos ao Senador Walter Pinhei-
ro por seu pronunciamento, feito com a elegância, a 
diplomacia e o brilhantismo de sempre.

Agora, como Líder, o Senador Armando Monteiro.

O Senador Armando Monteiro também dispõe 
de 20 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Enquanto S. Exª se encaminha à tribuna, eu 
leio o seguinte ofício.

A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Valadares Filho, em substituição ao Deputa-
do Beto Albuquerque, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
619, de 2013, conforme Ofício nº 98, de 2013, da Li-
derança do PSB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o Ofício:

Of. B/nº 98/13

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Valadares Filho (PSB – SE), como titular, da 
Medida Provisória nº 619, de 2013, “Autoriza a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do 
Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão 
e na fiscalização de obras e serviços de engenharia 
relacionados à modernização, construção, ampliação 
ou reforma de armazéns destinados às atividades de 
guarda e conservação de produtos agropecuários; altera 
as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a condição 
de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de 
fevereiro de 1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, 
e as Leis nº 12.096, de 24 de novembro de 2009 e 
nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de 
escritura pública aos contratos de financiamento do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata 
a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, 
celebrados por instituições financeiras por meio de 
instrumentos particulares; institui o Programa Nacio-
nal de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa 
Cisternas; e dá outras providências,” em substituição 
ao Deputado Beto Albuquerque (PSB – RS).

Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com a palavra o Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, nesta Casa, vários 
colegas já puderam se manifestar sobre a conjuntura 
econômica, que tem sido marcada por algumas notí-
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cias, nas últimas semanas, que são, por que não dizer, 
preocupantes. Não configuram, evidentemente, um 
quadro de deterioração – eu creio que seja um exage-
ro –, mas, sem nenhuma dúvida, meu caro Presidente 
Paulo Paim, há uma crescente percepção de que as 
condições da economia brasileira vêm piorando, e há 
alguns indicadores que confirmam, de maneira inques-
tionável, essa tendência.

Eu apontaria não só essa conjugação de baixo 
crescimento com inflação batendo no teto. Quer di-
zer, esta é uma conjugação muito negativa: queda de 
crescimento e aceleração da inflação. Além disso, há 
também uma percepção de que as contas, sobretudo 
o resultado na área fiscal, têm indicado que a nossa 
política fiscal é, claramente, uma política fiscal expan-
sionista, que não ajuda a política monetária. Ou seja, 
o Brasil faz um movimento para apertar a política mo-
netária elevando a taxa de juros, e, ao mesmo tempo, 
a política fiscal vai noutra direção, expandindo o gasto, 
aumentando a demanda agregada do setor público.

Isso tudo se reflete também na existência de um 
déficit que os economistas chamam de déficit gêmeo, 
que é a conjugação de um déficit fiscal com o déficit 
das contas externas. E aí também o desempenho das 
contas externas vem se revelando preocupante. 

Depois de um longo tempo, o Brasil vem regis-
trando déficit na balança comercial. Nos cinco meses 
deste ano, temos um déficit acumulado de quase US$6 
bilhões, concorrendo, então, para que o déficit em con-
ta corrente da economia brasileira atinja já, segundo 
essas previsões, algo corresponde a 3% do PIB. Isso 
significa que esse déficit alcançará US$76 bilhões. E 
como o Brasil vem recebendo a cada ano um ingres-
so de recursos externos da ordem de US$60 bilhões, 
isso significa que esse ingresso não será suficiente 
para financiar o nosso déficit em conta corrente. O que 
isso vai significar? A perspectiva de o Brasil queimar 
reservas cambiais.

Por outro lado, há também um dado que foi divul-
gado recentemente do chamado ranking da competiti-
vidade. E o Brasil vem perdendo posição.

Um instituto muito respeitável, que é o IMD, uma 
instituição suíça, promove esses estudos há muitos 
anos. E o Brasil, que era o 46º entre 60 países, no 
último levantamento, perdeu cinco posições, e agora 
nós somos o 51º país nesse ranking. 

Essa dimensão da competitividade nos remete 
aos problemas mais estruturais da economia brasileira. 
E olhando na perspectiva do futuro, lembramos do de-
bate que foi travado ontem na Comissão de Assuntos 
Econômicos, quando o economista Marcos Lisboa fazia 
referência à baixa produtividade da economia brasileira.

E como sei que, especialmente na área industrial, 
os ganhos de produtividade, no futuro, dependerão 
fundamentalmente da capacidade de inovar crescen-
temente, e a economia brasileira, especialmente a 
indústria, está desafiada a inovar, a incorporar o co-
nhecimento, a buscar a inovação, a inovar processos 
e inovar produtos, o tema de que tratarei hoje é exa-
tamente o tema da inovação.

A capacidade de inovação das empresas in-
fluencia de forma decisiva a produtividade global da 
economia.

Sr. Presidente, há um século, o consagrado eco-
nomista Schumpeter já identificava a inovação como 
mola mestra do capitalismo, por sua capacidade de 
dinamização e de geração de novos produtos e pro-
cessos. Nos dias atuais, essa constatação é ainda 
mais evidente.

Isso porque, segundo a OCDE, desde o fim da 
década de 90, mais da metade da riqueza mundial é 
gerada pelo conhecimento, superando os fatores tradi-
cionais: recursos naturais, capital e trabalho. Ou seja, na 
era do conhecimento, inovar não é uma opção. Inovar 
é o único caminho para um país conseguir conquistar 
inserção mais dinâmica na economia global.

Em função dessa realidade, muitos países vêm 
intensificando seus investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento de forma a criar um estoque de conhe-
cimento a ser utilizado e potencializado pelo setor pro-
dutivo. O investimento anual global em pesquisa e de-
senvolvimento foi da ordem de US$1,4 trilhão em 2011.

Desse modo, a inovação tem ocupado o centro 
da agenda da política industrial dos países mais de-
senvolvidos. Países como Estados Unidos, Japão e 
Coréia do Sul, que são, reconhecidamente, países com 
grande capacidade nessa área, mostram-se, eviden-
temente, muito mais preparados para enfrentar esse 
quadro de acirramento da competição sobretudo na 
sociedade do conhecimento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a China 
também reconheceu a importância da inovação e re-
direcionou seus esforços para essa área. Seu modelo 
econômico deixa de ser voltado exclusivamente para 
a produção industrial em larga escala e busca a gera-
ção de novas tecnologias.

Com isso, a China já é um dos países que mais 
depositam patentes no mundo. O número de centros 
independentes de pesquisa e desenvolvimento de 
multinacionais instaladas nesse país, num período de 
seis anos, decuplicou, passando de 107, em 2004, 
para 1.100 centros de pesquisa em inovação, em 2010.

Ou seja, esse avanço aponta para uma mudança 
na estratégia competitiva desse país. Fatores tradicio-
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nais, as vantagens oriundas do baixo salário tendem a 
perder importância relativamente à inovação.

E o Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? 
Como o nosso País se insere nesse contexto mundial? 
Temos que reconhecer alguns avanços importantes. A 
Lei de Inovação e a Lei do Bem criaram um conjunto 
de incentivos fiscais e subvenções econômicas que 
estimulam, efetivamente, a ampliação das inversões 
nessa área.

Além disso, mais recentemente, o Congresso 
aprovou medidas provisórias, como a 526 e 540, que 
ampliaram as linhas de financiamento do BNDES e da 
Finep para a área de inovação. O orçamento da Finep, 
que é a financiadora de projetos especiais voltada para 
a área de inovação – é uma subsidiária do BNDES –, 
triplicou nos últimos cinco anos. 

Também é louvável, meu caro Presidente Paulo 
Paim, a criação da Embrapii, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial, nascida de uma parce-
ria, iniciada há mais de quatro anos, entre o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Confederação Na-
cional da Indústria e a Finep. Tendo a Embrapa como 
modelo inspirador, a empresa recebeu aporte de R$1 
bilhão para suas atividades até o ano que vem. Nessa 
nova instituição, a aplicação dos recursos destinados à 
inovação será decidida de forma compartilhada entre 
o setor público e o setor privado. Desde o primeiro se-
mestre de 2012, a Embrapii opera um programa piloto 
com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, em São Paulo, 
na área de biotecnologia; com o Instituto Nacional de 
Tecnologia, no Rio de Janeiro, nas áreas de energia 
e saúde; e com o Centro Integrado de Manufatura e 
Tecnologia, em Salvador, que é o nosso Cimatec, que 
é uma unidade do sistema Senai, especializada na 
área de automação industrial. 

A empresa terá ainda uma missão institucional 
fundamental: a de apoiar o setor produtivo na chamada 
fase pré-competitiva da inovação. Essa é uma fase crí-
tica, na qual se busca validar o uso de uma tecnologia 
no contexto de uma determinada aplicação comercial.

Assim, alguns resultados podem ser ressalta-
dos. A última pesquisa em inovação tecnológica do 
IBGE mostrou que a proporção de empresas indus-
triais inovadoras no Brasil cresceu de 34,4%, no perí-
odo 2003/2005, para quase 40% entre 2006 e 2008. 
Os gastos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil 
também cresceram e atingiram o patamar de 1,1% do 
PIB. Entretanto, os avanços relativos não são muito 
significativos. Excluída a Lei de Informática, os incen-
tivos fiscais e subvenções representam metade do 
que é disponibilizado na Espanha, um terço do Japão 
e Reino Unido e um quarto dos EUA e da França. Já 
o gasto privado – em torno de 0,5% do PIB – ainda é 

insuficiente e representa um quarto do que é investido 
nas economias avançadas. As fontes de financiamento 
para inovação ainda são caras e pouco conhecidas, 
e o acesso a esses recursos, especialmente para pe-
quenas e médias empresas, também é muito limitado.

É extremamente baixa a nossa massa crítica nas 
engenharias e graduações tecnológicas. Segundo o 
IBGE, apenas 0,2% da população entre 20 e 29 anos 
frequentava um curso desse tipo em 2007, enquanto 
11% das pessoas na mesma faixa frequentavam cur-
sos de graduação regulares. No caso de cursos ligados 
à indústria química e de mineração, o percentual em 
relação à graduação tecnológica cai, nessas áreas, 
para 0,03%. Além disso, há poucas empresas e orga-
nizações no País que oferecem serviços tecnológicos 
de apoio à inovação.

No caso dos serviços laboratoriais de ensaios 
e calibração, os principais problemas identificados 
referem-se à distância das organizações que prestam 
esses serviços, os elevados preços e os longos pra-
zos de execução.

A era do conhecimento e o posicionamento das 
principais economias nessa área nos impõem uma de-
cisão. A política de inovação, por seu caráter estratégi-
co, tem que ser considerada e elevada ao patamar de 
uma política de Estado, com intuito de garantir maior 
institucionalidade e permanência. Nessa política, as-
sume centralidade o setor industrial, que, por sua na-
tureza econômica, é um setor de maior capacidade de 
agregação de valor. Não é por acaso que as políticas 
mundiais de inovação conferem ao setor industrial um 
papel de liderança na captura e na disseminação dos 
novos processos e produtos.

Nesse sentido, um estudo elaborado por Carlos 
Américo Pacheco, reitor do ITA, e pelo economista 
Júlio Gomes de Almeida, ex-Secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda e Professor da 
Universidade de Campinas, destaca que a agenda de 
inovação no Brasil pressupõe uma mudança de foco, 
com estímulo a setores intensivos em tecnologia e 
o apoio às empresas para alcançarem efetivamente 
posições de destaque nas cadeias globais de valor.

Essa conclusão também é compartilhada pelo 
mapa estratégico da indústria, elaborado pela CNI. 
Nesse documento, a inovação e a educação são a base 
do crescimento da produtividade e assumem um papel 
de protagonismo no aumento da nossa competitivida-
de. Almeida e Pacheco também destacam um outro 
aspecto quase consensual: a já conhecida falta de in-
tegração entre a pesquisa acadêmica e as empresas.

Assim, é extremamente importante atuar e ex-
pandir os institutos tecnológicos e promover um alinha-
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mento da oferta de serviços tecnológicos de acordo 
com a demanda das empresas.

Nesse sentido, eu gostaria de registrar, com mui-
ta satisfação, uma iniciativa pioneira no País, que co-
meçou a funcionar em Pernambuco, recentemente: 
o Centro de Inteligência Competitiva para Parques 
Tecnológicos (Cictec), localizado no Porto Digital do 
Recife. Esse centro terá a missão de gerar, articular 
e difundir informações em áreas estratégicas para as 
230 empresas instaladas no próprio porto digital, que 
fica nas áreas centrais do bairro do Recife e do bairro 
de Santo Antônio e no Parque Tecnológico de Eletro-
eletrônica de Pernambuco, no bairro do Curado, em 
Jaboatão dos Guararapes.

A partir de agora, as empresas ali instaladas 
que não têm condições estruturais e orçamentárias de 
prospectar oportunidades poderão planejar e decidir, 
com base nesses dados privilegiados, o futuro dos 
seus negócios. O Cictec vai oferecer, gratuitamente, 
conteúdos relevantes por meio de estudos setoriais 
de tendências mercadológicas e de inovação. Isso 
vai auxiliar as empresas, de maneira inestimável, na 
construção de uma estratégia para a promoção da sua 
inserção no mercado ou para a manutenção de sua 
competitividade nos nichos mercadológicos em que 
atuam. Foram investidos R$3 milhões na construção 
desse centro pioneiro pelo Ministério da Ciência e Tec-
nologia, pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecno-
logia e pela Agência Brasileira de Inovação. O Cictec 
dará também suporte às empresas na elaboração de 
projetos de captação de recursos, no mapeamento 
de fontes de financiamento de projetos de tecnologia 
e no fomento a essas empresas de base tecnológica.

Atualmente, as empresas desse “cluster de tec-
nologia de informação” geram mais de sete mil em-
pregos e, em 2010, apresentaram um faturamento de 
cerca de R$1 bilhão.

Portanto, essa é uma experiência que precisa 
ser disseminada e que vai estimular o setor privado 
a assumir um papel de maior proatividade nas ações 
que convergem para a busca de uma cultura empre-
endedora e da inovação.

Sr. Presidente, temos um longo caminho a trilhar 
para garantir um ambiente propício e uma estrutura de 
incentivos que estimule a inovação. Dela depende o 
nosso nível de competitividade, o tamanho do nosso 
crescimento no futuro e o grau de inserção interna-
cional do País.

Eu agradeço pela tolerância. 
Era esse o nosso pronunciamento. 
Obrigado à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Armando Monteiro, 

que faz um pronunciamento com dados, com números, 
com expectativa para um futuro melhor desde que haja 
esses investimentos. 

Meus cumprimentos a V. Exª. 
Sempre é bom ouvir um Senador com conheci-

mento tão firme e tão claro e com experiência na área 
da produção e da indústria.

Passamos a palavra neste momento ao Senador 
Sérgio Souza, que permutou com o Senador Walde-
mir Moka.

Senador Sérgio Souza, o tempo é de 20 minutos, 
com tolerância.

Em seguida, V. Exª, como Líder, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Sérgio Petecão, meu companheiro, amigo, a 
organização da Presidência quis que eu falasse antes 
de V. Exª, mas, dependendo, fico aqui para ouvi-lo, nós 
que somos do interior deste País, distantes das nossas 
casas, talvez ficaremos até mais tarde aqui no Senado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras 
e senhores que nos acompanham aqui, no plenário, 
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rá-
dio Senado, venho mais uma vez à tribuna do Senado 
Federal para fazer uma reflexão sobre a economia do 
Brasil, a exemplo do que ocorreu hoje. 

Muitos colegas já subiram à tribuna. Alguns, mais 
aguerridos na defesa do Governo, meu caro Presidente, 
Senador Valdir Raupp; alguns mais na linha de opo-
sição, mas todos com pronunciamentos consistentes, 
pronunciamentos com dados econômicos, que mos-
tram uma realidade de acordo com a visão de cada 
um. Aqueles que defendem o Governo têm uma visão 
na defesa das políticas públicas implantadas pelo Go-
verno Federal nos últimos anos. A oposição faz a com-
paração a governos anteriores e coloca também seus 
questionamentos de maneira inteligente.

Ontem, pela manhã, esteve na Comissão de As-
suntos Econômicos o Economista e Professor Marcos 
Lisboa, que traçou um panorama da situação econô-
mica do País. Desde então, vários dos Srs. Senadores 
têm falado sobre esse assunto, inclusive sobre o novo 
plano para incentivo à aquisição de produtos da linha 
branca, para aqueles que têm acesso a casa, pelo 
Minha Casa, Minha Vida, que deve acontecer ama-
nhã, no Palácio do Planalto – foi hoje pela manhã, no 
Palácio do Planalto. 

O Governo tem adotado algumas medidas, e eu 
concordo com alguns, no sentido de que essas me-
didas pontuais, para alguns setores, como aquelas 
das desonerações, não têm surtido o efeito que nós 
esperávamos na economia. Nós estamos perceben-
do que uma reforma tributária mais profunda seria o 
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mais correto para uma política de médio e longo prazo, 
porque o que se percebe hoje é que o endividamento 
do brasileiro tem aumentado e muito. Até quando nós 
vamos conseguir fazer com que o desenvolvimento 
econômico seja pelo consumo?

Mas eu quero falar sobre a análise do professor 
Marcos Lisboa, que foi bastante pragmática e objetiva, 
Sr. Presidente, apontando um cenário da nossa eco-
nomia que permite tranquilidade com o futuro, consi-
derando que não se esperam turbulências ou grandes 
adversidades no curto prazo, e uma preocupação com 
a retomada do crescimento sustentado em patamares 
mais expressivos.

Foram apontados pelo economista alguns pon-
tos essenciais para a superação de alguns gargalos. 
O crescimento da produtividade nacional talvez tenha 
sido destacado como um dos principais desafios ime-
diatos, até porque, apresentou uma queda considerável 
em relação aos números da década passada.

Todavia, apesar das dificuldades e das advertên-
cias, foi reconhecido na audiência pública que, mesmo 
tardando mais do que todos gostariam, alguns sinais 
positivos começam a ser percebidos no ambiente eco-
nômico do País. Parte das boas novas decorre exclusi-
vamente de políticas e decisões do Governo e outras 
da pressão correta dos agentes financeiros sobre a 
gestão pública.

Gostaria, desta tribuna, Sr. Presidente, de des-
tacar cinco pontos que representam uma melhora 
nos indicadores econômicos nacionais que devem 
ser comemorados e, sobretudo, servir de motivação 
para que as próximas escolhas dos setores público e 
privados possam estar mais ajustadas para produzir 
os efeitos esperados por todos na economia brasilei-
ra; todos, Governo, oposição, cidadãos brasileiros – 
os mais humildes e inclusive aqueles mais abastados 
financeiramente.

Primeiramente, destaco como positivo o ataque 
mais firme à inflação. A inflação tem sido tema recor-
rente das grandes discussões nacionais, e as medidas 
adotadas recentemente pelo Governo demonstram que 
esse ataque é mais firme para combater esse dragão 
contra a economia brasileira.

Medidas empreendendo ações pontuais pelo 
Banco Central do Brasil quando, surpreendendo às 
expectativas do mercado, elevou em um ponto per-
centual – um aumento equivalente ao dobro do ante-
rior – a taxa básica de juros, reafirmando, assim, seu 
compromisso com a estabilidade de preços.

Trata-se de medida que traz reflexos positivos que 
vão, Sr. Presidente, além do combate à inflação, pois 
buscam restabelecer a imagem autônoma e baseada 

em critérios técnicos do Bacen, pressupostos impor-
tantes para o mercado financeiro mundial.

É bem verdade que a elevação de um ponto na 
Taxa Selic ainda não produziu efeitos nos índices de 
inflação. Contudo, é ainda mais animador constatar que 
a pressão inflacionária já começa a ceder, e a ação 
do Bacen demonstra preocupação com o controle in-
flacionário a médio prazo.

Outro ponto que merece celebração foi a percep-
ção demonstrada pela cúpula do Governo Federal de 
que o investimento deve ser o principal vetor de de-
senvolvimento nacional.

Trata-se de alteração sensível na estratégia vi-
gente até então, que apontava o consumo como motor 
fundamental do crescimento econômico.

Aparentemente, embora ainda supere a capaci-
dade interna de oferta, o consumo perde dinamismo. 
Seu papel como indutor da economia parece ter se 
esgotado.

Daí, portanto, a importância de focar a expansão 
do investimento como nova mola propulsora do cresci-
mento. O sucesso da empreitada, todavia, dependerá 
tanto do Governo quanto do setor privado.

Do lado governamental, a tarefa só será cum-
prida se a administração de programas e projetos for 
aprimorada. Além disso, será necessário, entre outras 
providências, apressar, Sr. Presidente, a execução do 
programa de concessões na área de infraestrutura.

Outra notícia que merece celebração, embora não 
tenha sido tão exaltada na imprensa, corresponde à 
expansão do produto industrial, que, em abril, foi 1,8% 
maior que em março e 8,4% superior à de um ano atrás.

De janeiro a abril, ficou 1,6% acima da registra-
da no primeiro quadrimestre de 2012. A melhor parte 
dessa notícia, Sr. Presidente, é a elevação do setor 
de bens de capital.

Em abril, os fabricantes de máquinas e equi-
pamentos produziram 3,2% mais do que em março 
e 24,4% mais do que um ano antes. É verdade que 
o setor ainda não se recuperou do tombo de 2012, 
porém a continuidade da recuperação dependerá da 
confiança dos empresários e, em proporção menor, 
das possibilidades de exportar.

O quarto ponto positivo decorre dos sinais de me-
lhora na balança comercial brasileira com um superávit 
de US$760 milhões em maio, embora o acumulado no 
ano ainda resulte em déficit de US$5,4 bilhões. Esse 
resultado e o desempenho da indústria – ruim, em 
2012, e ainda em lenta melhora – estão claramente 
vinculados.

É cedo para afirmar se o saldo continuará a cres-
cer. De toda forma, o superávit de US$15 bilhões pre-
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visto pelo Banco Central só será alcançado com um 
saldo mensal de US$2,9 bilhões até o fim do ano.

O último ponto, Sr. Presidente, que considero ex-
tremamente positivo para o País ou pelo menos para 
reflexão das autoridades responsáveis pelo comércio 
exterior, são as legítimas pressões de setores da in-
dústria para que sejam discutidas medidas para uma 
inserção mais ampla do Brasil nos acordos bilaterais 
e inter-regionais de comércio. Primeiramente, reagem 
a eventos como a formação da Aliança do Pacífico, 
integrada por Chile, Peru, Colômbia e México, e às 
negociações das Parcerias Transpacífica e Transatlân-
tica, ambas com participação dos Estados Unidos da 
América e de grandes e médias potências comerciais.

Além disso, é forçoso reconhecer que acordos par-
ciais de comércio já aumentavam antes da interrupção 
da Rodada Doha e depois passaram a multiplicar-se 
mais velozmente, enquanto o Brasil continuou preso 
a um Mercosul que pouco avança e a alguns pactos 
de menor relevância.

Esperamos todos que a presença do Embaixa-
dor Roberto Azevedo à frente da OMC – Organização 
Mundial do Comércio possa resultar em algum avanço 
nas negociações já iniciadas em Doha, porém, não 
podemos trabalhar, Sr. Presidente, com apenas esta 
alternativa, especialmente pelas crescentes dificulda-
des enfrentadas no âmbito do Mercosul.

Srªs e Srs. Senadores, somados, os cinco pontos 
apresentados representam bons sinais da economia 
nacional; contudo, temos que avançar ainda mais.

É imperioso, até para que o controle da inflação 
se faça de forma menos impactante no crescimento 
do PIB, que voltemos a praticar uma política fiscal 
mais restritiva.

A ameaça da agência de rating Standard & Poor’s 
de rebaixar a nota do Brasil não pode ser desconside-
rada e merece atenção da área econômica do Governo.

Seguramente, em decorrência da instabilidade 
fiscal, ressurge a proposta feita pelo ex-Ministro Antô-
nio Delfim Netto, em 2006: anunciar como meta, para 
os próximos anos, a eliminação do déficit nominal das 
contas públicas, o chamado déficit nominal zero.

Se de um lado a desvalorização do câmbio auxilia 
no combate à perda da competitividade da indústria 
nacional e na queda das exportações, pressiona, por 
outro, a taxa de inflação e, por conseguinte, a taxa de 
juros doméstica.

É fundamental, Sr. Presidente, portanto, que o 
Bacen mantenha-se decidido a controlar a inflação e 
a levar o índice para o mais próximo possível da meta, 
que é 4,5% ao ano, até o fim de 2014. E se isso for 
feito com a ajuda de uma política fiscal mais austera, 
o custo dos juros será menor no futuro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mundo 
continua enfrentando a pior crise econômica desde 
1929. Há sinais de recuperação gradual nas econo-
mias dos Estados Unidos da América e do Japão, 
porém, a zona do Euro continua enfrentando grandes 
dificuldades.

O Governo do Brasil tem conseguido conduzir a 
economia do País de forma a preservar o emprego e 
a renda dos brasileiros. Outros desafios, no entanto, 
se apresentam, e temos enfrentado cada um deles de 
maneira satisfatória, porém há muito a fazer!

Fico feliz e otimista em relação aos cinco sinais 
positivos da economia destacados neste pronuncia-
mento. Contudo reafirmo minha convicção de que te-
mos que nos manter atentos e atuantes, Sr. Presidente, 
para que venhamos a retomar níveis mais expressivos 
de crescimento econômico, aliados ao controle da in-
flação e das contas públicas.

Tenho a convicção, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, de que estamos, mais do que antes, no rumo 
correto, e, por isso, eu venho à tribuna do Senado Fe-
deral fazer essas reflexões sobre a economia brasileira.

O momento é de cuidado. Países como os Esta-
dos Unidos da América e o Japão mostram sinais de 
grande recuperação. É da história da economia mun-
dial que as grandes crises fazem com que os países 
que venham a sofrê-las, para superá-las, tenham que 
cortar na carne alguns gastos que nós entendemos 
que sejam necessários. E talvez o Brasil tenha que 
fazer isso, sem perder de vista os investimentos no 
setor produtivo.

E aqui eu enalteço, mais uma vez, os investimen-
tos que estão sendo feitos no Brasil, nos modais de 
transporte e, em especial, nas ferrovias e nos portos 
brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Desejo a todos uma boa-noite, um feliz dia dos 

namorados, e é uma pena também não estar em Curi-
tiba nesse momento junto com a minha esposa, junto 
com o meu filho.

Senadora Ana Rita, nós que temos essa vida de 
vai e vem, toda semana, para os nossos Estados, sen-
timos muito a falta da nossa família, e tenho certeza de 
que eles também sentem muito a nossa falta. E, num 
dia como esse, um dia dos namorados, eu vou jantar 
sozinho, minha esposa vai jantar sozinha, mas gosta-
ríamos muito de estarmos juntos, mas não é possível.

E desejamos, então, um feliz dia dos namora-
dos a todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Sérgio Souza, eu tenho certeza de que 
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ela assistiu a V. Exª pela TV Senado, ao seu discurso 
brilhante, como todos os seus pronunciamentos.

Passamos a palavra, neste momento, ao Senador 
Petecão, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores que ainda 
estão presentes no plenário da nossa Casa, o que me 
traz à tribuna nesta noite de hoje são três assuntos. 
O primeiro é para fazer aqui uma espécie de relato 
da audiência que tivemos ontem com a Ministra do 
STF, Cármen Lúcia, e também com o Ministro Marco 
Aurélio. Esteve presente nesta audiência o Senador 
Jorge Viana, o Senador Anibal, a Deputada Antônia 
Lúcia, o Deputado Gladson Cameli, o Deputado Sibá 
Machado, o Deputado Henrique Afonso, a Deputada 
Perpétuo Almeida, o Deputado Márcio Bittar e o De-
putado Flaviano Melo. 

Para vocês terem uma ideia, estava aqui a maioria 
absoluta dos Parlamentares do Acre, o que mostra a 
preocupação hoje não só da bancada federal do nos-
so Estado, mas também da bancada estadual, porque 
estava presente o Vice-Presidente da Assembléia, aqui 
investido no cargo de Presidente, o Deputado Moisés 
Diniz. E quero aqui ressaltar o trabalho que o Depu-
tado Estadual Moisés Diniz tem feito nessa luta que 
todos temos travado no sentido de tentar dar a nossa 
contribuição para que possamos resolver a situação 
dos 11 mil servidores, Senador Eduardo Amorim, que 
hoje, no nosso Estado, estão ameaçados de demissão. 

São servidores que adentraram no serviço públi-
co depois de 1988, depois da promulgação da nossa 
Constituição. E, hoje, tramita no STF um processo que, 
espero, no final da tramitação, não venha a culminar 
com a demissão desses 11 mil servidores, como é dito 
pelo Governo. Alguns questionam que é menos, mas 
eu quero acreditar no Governo, que tem dito que são 
11 mil servidores. Ora, 11 mil servidores, grosso modo, 
fazendo uma conta aqui de três pessoas por família, 
nós estamos falando de 30 mil pessoas, um terço dos 
servidores do Acre. Isso, com certeza, causará um im-
pacto muito grande, não só na economia, mas social.

Nós somos de um Estado pequeno, pobre, Sena-
dor Paulo Paim, que precisa, e muito, desses servido-
res. Lá, nessa audiência, tivemos o relato do Deputado 
Federal Flaviano Melo, que foi Governador do Estado. 
Fez um relato aos Ministros, tanto à Ministra Cármen 
Lúcia, como também ao Ministro Marco Aurélio, em 
que fazia uma avaliação, porque ele pode falar como 
ninguém, pois foi Governador do Estado. 

E ele dizia ao Ministro Marco Aurélio: “Ministro, 
quando eu contratei esses servidores, de uma forma 
irregular, sem concurso público”, Senador Paulo Paim, 

“foi porque naquela época não havia ninguém que pu-
desse prestar serviço ao Estado”. A mão de obra era 
difícil, não havia como fazer concurso público. Os en-
fermeiros, contavam-se a dedo aquelas pessoas que 
estavam dispostas a contribuir com o Estado. 

Então, nessa questão, não estamos aqui, de for-
ma alguma, tentando entrar no mérito nem justificar a 
legalidade. Eu acho que o STF tem que analisar os dois 
lados. Nós estamos diante de um caos social. Deus os 
livre, se esses servidores vierem a ser demitidos. Eu, 
sinceramente, tenho acompanhado o depoimento de 
pessoas. Na semana passada, eu estava saindo do 
supermercado Makro, lá em Rio Branco, e uma se-
nhora me abraçou, desesperada, chorando, pedindo 
que nós fizéssemos alguma coisa.

São pessoas que têm ali 15, 20 anos de servi-
ço prestado, Senadora. Como é que essas pessoas 
serão demitidas? Quem é que vai absorver essa mão 
de obra? Essas pessoas vão trabalhar onde? Quan-
do essas pessoas vieram para o serviço público, não 
vieram de má-fé. Elas vieram de boa-fé.

O Senador Jorge Viana também fez um relato 
importante, como ex-Governador, porque, na condição 
de governador, ele se deparou com essa situação já 
dos servidores irregulares, como nós chamamos. In-
clusive foi ameaçado de prisão.

À época, o Ministério do Trabalho pediu que esses 
servidores fossem demitidos. Na ocasião, foi aprovada, 
na Assembleia Legislativa do Estado – eu era Presi-
dente da Assembleia nessa época –, a lei estadual 
que chamamos de Lei Analu, porque foi a Deputada 
Analu Gouveia de boa-fé também. Naquele momento, 
foi o paliativo que nós tivemos para resolver a situação 
daqueles servidores. E hoje o Supremo veio a julgar 
que a lei era inconstitucional.

Agora, nós temos que levar em conta que estamos 
diante de uma situação de muita dificuldade. Então, eu 
queria aqui agradecer, como coordenador da Bancada 
do Acre, a todos os nossos Senadores e também aos 
nossos Deputados Federais pelo empenho.

O nosso Gabinete, a nossa assessoria, já mar-
cou também uma audiência com o Ministro Dias Toffoli, 
que é o relator desse processo. Vamos também tentar 
mostrar para o Ministro Toffoli a verdadeira situação que 
hoje aflige todo o povo acriano, e esperar, entregar na 
mão da Justiça. Confiamos na Justiça. Sabemos que, 
com certeza, os Ministros têm todo o levantamento 
dessa situação, como já disseram. Já fizeram várias 
audiências. Já receberam os procuradores, a Procura-
doria do Estado. Vamos agora continuar o nosso traba-
lho no sentido de, se Deus quiser, resolver a situação 
dos nossos servidores. O que eu posso garantir aqui 
é o nosso empenho, a nossa força.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 13 36601 

E quero também tranquilizar os servidores, porque 
também não é assim, demitir os servidores da noite 
para o dia. Porque existe um clima de muita expectati-
va, pessoas sofrendo por antecipação. Nós precisamos 
tranquilizar as pessoas. Não podemos, de forma algu-
ma, aumentar o sofrimento das pessoas. Nós temos 
é que tranquilizá-las. E eu confio muito na Justiça do 
nosso País. A Justiça vai entender a situação por que 
passamos hoje no Estado do Acre.

Mais uma vez, ressalto o trabalho do Deputado 
Moisés Diniz, Presidente do Comitê. Criamos um Co-
mitê, com sindicatos envolvidos, para que possamos 
estar cada vez mais unidos. Essa causa não tem cor 
partidária, não tem sigla partidária. Essa é uma causa 
em que está em jogo a vida do povo acriano e lá, no 
Acre, graças a Deus, quando o Estado é atingido, a 
Bancada fica unida.

Quero também aqui tratar da situação da Ponte do 
Rio Madeira. Hoje tive uma informação, na Comissão 
de Infraestrutura, inclusive do Senador Jorge Viana, 
que dizia que, mais uma vez, a licitação da ponte sobre 
o Rio Madeira tinha sido suspensa por conta de uma 
decisão judicial. Foi uma ação dos donos das balsas 
que fazem a travessia do Rio Madeira e Rio Abunã, 
que teriam entrado na Justiça, e, mais uma vez, a lici-
tação daquela ponte havia sido suspensa. 

Aquela decisão, se é verdade que essa decisão 
foi tomada, eu sinceramente, já disse lá pela manhã 
na Comissão, estou indignado. Não podemos admitir, 
de forma alguma, que isso venha a acontecer. Todos 
sabem que aquela ponte já vem-se arrastando há mais 
de 20 anos, essas pendências de fazer a ponte, de fa-
zer o projeto, cancelar o projeto, cancelar a licitação. 
Não vamos aceitar isso.

Já estivemos no Ministério dos Transportes, já 
estivemos no DNIT, e todos mundo sabe que aquela 
ponte é de fundamental importância para o povo ron-
doniense. Já discuti isso com o Senador Raupp, várias 
vezes, com a Deputada Marinha Raupp. A ponte é im-
portante para o povo rondoniense, que está dentro do 
Estado de Rondônia, mas ela é muito mais importante 
para o povo do Acre. Ali são centenas e milhares de 
caminhões. Principalmente agora no verão, quando 
as águas começam a baixar, o trânsito das balsas fica 
mais difícil, o transporte dos veículos, das carretas tem 
de ser feito em balsas menores por conta do rio, que 
fica seco, chamamos, baixa o nível da água.

Então, as filas para cruzar o rio aumentam, ficam 
enormes dos dois lados. Isso afeta, diretamente, o 
preço das mercadorias nos supermercados, nos mer-
cados lá do meu Estado. Hoje mesmo já recebi vários 
telefonemas de empresários preocupados com essa 

situação. As pessoas estão ligando, querendo saber 
se é verdadeira essa notícia.

Lá, na Comissão, eu já sugeri que nós, da Ban-
cada acriana e da Bancada rondoniense, possamos 
radicalizar, fazer uma manifestação, ir às balsas, fazer 
um ato, fazer um protesto, porque nós não podemos 
aceitar essa situação. Agora, criou-se a expectativa 
de que nós iríamos resolver a situação e, mais uma 
vez, a Justiça dá uma decisão de que está suspenso 
o projeto, suspensa a licitação. Isso é um absurdo! 
Isso é uma afronta! Isso é uma afronta ao povo ron-
doniense e, principalmente, ao povo acriano. Aquela 
ponte tem uma importância tão grande para nós, por-
que essa pendenga já vem ao longo dos anos. Todo 
mundo sabe que são os interesses daquelas pessoas 
que têm aquelas balsas, que fazem aquela travessia, 
que elas estão por trás disso. E nós não vamos aceitar.

Eu queria também, Presidente Paim, abordar 
mais um assunto. Hoje, os jornais do meu Estado... 
E confesso que tenho relutado para não trazer este 
assunto à tribuna, porque a mídia nacional, o Jornal 
Nacional já disse, já foram publicados esses escân-
dalos que ocorreram no nosso Estado. E, hoje, para 
minha surpresa, mais uma vez, houve um ato na As-
sembleia Legislativa do nosso Estado. Os servidores 
da construção civil fizeram um ato lá, segundo a im-
prensa aqui, foram até à Assembleia. E o Presidente 
da Assembleia, Deputado Elson Santiago, que, com 
certeza, fala com a orientação do Governador... Não 
tenho dúvida disso, até porque ele fala pouco. Dessa 
vez, ele falou com a orientação do Governador – está 
aqui a nota do jornal: “Tem gente da nossa Bancada 
federal em Brasília forçando o Tribunal de Contas da 
União a embargar as obras da Cidade do Povo, mas 
nós iremos lutar contra essa injustiça” – afirmou o Pre-
sidente do Poder Legislativo do Estado do Acre. 

Ora, essa obra que o Governo chama de Cidade 
do Povo é a mesma que foi objeto de investigações 
da Polícia Federal. Em uma de suas degravações, a 
Polícia Federal mostra que os empresários estavam 
fazendo um acordo para diminuir o tamanho da casa 
– já são casas pequenas, na Cidade do Povo as ca-
sas são pequenas –, mas o Governo pagaria como se 
estivesse de acordo com o projeto. Esse esquema a 
Polícia Federal investigou e constatou com as grava-
ções... E aqui, para nossa surpresa... 

Eu tenho evitado falar nesse assunto porque já 
está na Justiça, e a Justiça é que tem de se pronunciar, 
mas não dá. Não dá para aguentar. Porque, quando o 
Presidente da Assembleia fala, nós precisamos saber, 
ele precisa dar nomes e dizer quem são as pessoas 
que estão forçando o Tribunal de Contas da União a 
suspender aquelas obras. Ele tem que dizer por que 
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joga essa acusação em cima da Bancada federal. 
Quando ele fala em Bancada federal, inclui o próprio 
irmão do Governador e as pessoas que estão ao lado 
do Governo. É preciso dar nome às pessoas. 

A mesma coisa foi feita no DNIT. Quando fizeram 
aquele ato lá na BR-364, nas proximidades de Feijó – 
o Ministro dos Transportes foi lá, junto com o Diretor 
do DNIT, o Sr. Fraxe –, distribuíram panfletos dizendo 
que eu – colocaram a minha foto – é que estava arti-
culando aqui para prejudicar as obras da BR-364. De 
pronto, encaminhei um expediente ao DNIT, que me 
respondeu, e conseguimos desmentir o Vice-Gover-
nador – naquele momento era vice-governador –, que 
dizia que nós éramos contra a conclusão da BR-364. 

É preciso jogar limpo. Ora, por que não fizeram 
a manifestação na frente da Polícia Federal? 

Porque quem prendeu as pessoas, os empresá-
rios, e está investigando, não foi a Bancada federal, 
não foi o Senador Petecão. Quem prendeu foi a Polícia 
Federal. E ela não chegou prendendo da noite para o 
dia, mas investigou, fez as degravações, e a Justiça 
autorizou a prisão dessas pessoas.

Mas é lamentável o fato de o Presidente da As-
sembleia mobilizar os operários. Sabemos da impor-
tância do emprego para esses operários. Eles deveriam 
dizer na reunião, na Assembleia, que as obras foram 
suspensas porque os empresários fizeram um cartel 
e dentro desse acordo eles iriam diminuir o tamanho 
das casas, mas estavam querendo receber pelo mes-
mo tamanho. Foi por isso que o Tribunal de Contas da 
União suspendeu as obras.

Estou aqui me colocando à disposição para, jun-
tamente com a Bancada federal, Senadores e Deputa-
dos, irmos ao Tribunal de Contas e resolver a situação. 

Os operários, os servidores não podem pagar 
por isso. A Cidade do Povo não pode parar. As pes-
soas que estavam armando as falcatruas, estas sim, 
têm que ser responsabilizadas. Se o Governador es-
tiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Quem 
estiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Não 
se pode é criar essas cortinas para esconder os ver-
dadeiros culpados. Os culpados não são os membros 
da Bancada federal. Posso garantir. Estou falando em 
meu nome e em nome da maioria dos Deputados Fe-
derais e Senadores.

Nós precisamos saber. Precisamos dar nomes.

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
E já pedi que a minha assessoria encaminhe um ex-
pediente para o Tribunal de Contas da União a fim de 
nominar as pessoas. Se houver pessoas envolvidas 
tentando prejudicar o Estado, temos que tornar isso 

público. Quem são essas pessoas? Quem são os Se-
nadores? Quem são os Deputados Federais? O que 
não pode é tentar fazer do povo massa de manobra. 
Os empresários que estão presos mandam os funcio-
nários para a Assembleia e, na Assembleia, tudo ar-
mado, o Presidente vir e dizer que as obras da Cidade 
do Povo foram paralisadas por conta dos Senadores e 
Deputados Federais.

Então, fica aqui o meu repúdio à atitude toma-
da hoje pelo Presidente da Assembleia Legislativa. O 
Presidente podia estar aqui, como o Vice-Presidente 
esteve aqui, lutando pela situação dos nossos 11 mil 
servidores –  11 mil servidores. O Presidente podia es-
tar aqui, ao invés de estar criando isso.

Nós sabemos que o Acre passa por um momen-
to difícil. Senador Eduardo Amorim, o Acre está doen-
te, o Acre passa por uma situação muito difícil. Mas 
para o Acre há remédio sim; para o Acre há remédio. 
A doença de que falo não é doença do hospital não. É 
a doença da corrupção, é a doença da perseguição. 
Mas para isso há remédio. V. Exª vai ver como para 
isso há remédio.

Então fica aqui, mais uma vez, o nosso repúdio.
Queria também aqui registrar que, na última au-

diência da Comissão de Infraestrutura, fizemos um 
convite ao Presidente, Senador Fernando Collor, e ao 
Senador Blairo Maggi para que façamos uma visita 
a toda BR-317, saindo de Rio Branco, até os portos 
peruanos. Estou falando dos portos de Ilo e Matarani 
porque são os portos que eu conheço. Para que pos-
samos, de uma vez por todas…

Estive agora em Lima, conversando com o nosso 
Embaixador. Eu fiz alguns questionamentos, e ele fez 
um relato da preocupação. O Presidente Lula esteve 
agora em Lima, e também foi cobrado, porque se criou 
a expectativa de que aquela BR seria o grande corre-
dor de exportação do nosso País para o Pacífico, para 
os portos do Pacífico.

E hoje, acabei de dizer, a ponte do Rio Madeira 
está lá sem ser concluída; ela é importante para essa 
BR. Está lá a nossa BR-317, que liga Rio Branco a 
Brasileia e Brasileia a Assis Brasil, em situações pre-
cárias. A ponte do Rio Acre, em Assis Brasil, está muito 
boa, com tráfego. Mas, do lado peruano, eles fizeram 
tudo que tinha para ser feito: estrada maravilhosa, a 
ponte do Rio Madre de Deus, em Porto Maldonado, 
funcionando.

Criou-se essa expectativa no povo do meu Esta-
do e também no povo peruano. Precisamos saber se 
essa estrada vai ser realmente uma estrada de grande 
exportação para o nosso País ou se vai ser apenas um 
mero corredor turístico, que é importante também, mas 
não é o que foi dito na construção dessa BR.
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Foram gastos bilhões de dólares e hoje ela passa 
por uma situação muito difícil. 

Hoje também recebi ligações de vários diretores 
de escola do meu Estado, que estão sendo pressio-
nados – vou falar aqui para que fique registrado nos 
Anais, Sr. Presidente. Diretores e professores estão 
sendo pressionados a mobilizar todos os alunos das 
escolas porque amanhã vai haver um ato de apoio, em 
frente ao Palácio, ao Governador.

Não é preciso isso. Uma diretora me perguntou: 
“Senador, o que eu faço? Eu estou indignada com isso”. 
E me pediu: “Preserve o meu nome”. Eu vou preservar, 
é lógico. “O que eu faço?” “Em primeiro lugar, não vá. 
Não vá. Depois, pegue o telefone, ligue para a Polícia 
Federal, ligue para o Ministério Público, e mande esse 
pessoal procurar o que fazer.”

É um absurdo isso! Nós estamos passando por 
uma situação tão difícil, o Estado está passando por 
uma situação tão difícil, e alguns bacanas ainda pres-
sionam diretores de escola e professores a apoiarem 
a manifestação, a fim de dar número. Isso é um absur-
do, é uma afronta ao povo do Acre, e cada vez mais 
deixa as pessoas indignadas. É complicado. Hoje nós 
passamos por uma situação tão difícil que não cabe 
esse tipo de coisa.

Agora, uma notícia boa aqui. Eu estava aqui 
esperando chegar minha vez e vi o Presidente Ivo 
Cassol ler uma mensagem, a Mensagem nº 246, de 
2013 (nº 46/2013, na origem), que solicita autorização 
para contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
US$62 milhões – estou falando, Senador Randolfe, 
de US$62 milhões – dos Estados Unidos da América, 
entre o Estado do Acre e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), cujos recursos destinam-se 
ao financiamento do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Acre (PDSA) Fase II. A matéria vai à 
Comissão de Assuntos Econômicos. 

Pode ter certeza de que vou acompanhar lá na 
CAE este projeto. Entendo que qualquer recurso que 
venha para o nosso Estado é importante, mas me pre-
ocupa também que o nosso Estado já está totalmente 
endividado, e este é mais um recurso. Tenho certeza de 
que eu não vou pagar. O Acre já deve tanto que eu não 
vou viver 200 anos, 150 anos, estou consciente disso. 

Estou preocupado com as novas gerações. A 
nossa juventude é que vai pagar. São US$62 milhões. 
Fazendo uma conta a grosso modo, levando em conta 
que o dólar hoje está a R$2,10, R$2,14, estou falando 
de quase R$130milhões. Essa pequena bagatela é 
que vai se juntar a esse volume de dívida que o nos-
so Estado já tem. Quem vai pagar? Nós, a população 
do Estado.

Eu quero deixar bem claro que vou fazer o que 
puder para aprovar, mas quero ter acesso a esse proje-
to, porque aqui diz: destina-se a financiar programa de 
desenvolvimento sustentável no Acre. Não sou contra o 
desenvolvimento sustentável, mas já foi tanto dinheiro 
que já foi para esse negócio, tanto dinheiro que já foi 
para esse desenvolvimento sustentável, e o pior é que...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
... não vemos muita coisa. Eu queria que esse dinheiro 
fosse para o Acre, que fosse revertido em benefício do 
povo do Acre, da população como um todo, gerando 
emprego e renda em nosso Estado.

Agora, diante da situação por que estamos pas-
sando, tenho certeza de que haverá dificuldade na li-
beração desses recursos, porque o saco do Acre está 
sem fundo. Podem jogar dinheiro, mas na situação em 
que está, meu irmão, está sem fundo o nosso saco. 
Ou fecha o fundo do saco ou pode colocar 60 milhões, 
100 milhões, que esse dinheiro não vai chegar a quem 
deveria, que é a população.

Então, é isso. Estou feliz com mais essa liberação 
de recursos, vou com certeza fiscalizar, mais uma vez 
lamentar o episódio do Presidente da Assembleia, de 
querer creditar na conta, mais uma vez, da Bancada 
federal,...

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) 
– ... a paralisação da cidade (Fora do microfone.). Eu 
acho que todo mundo... Quem é contra, gente? Quem 
é contra a construção de casa própria? Quem é con-
tra a geração de emprego? Não adianta que isso não 
cola. Tentar colocar isso na cabeça do povo não cola. 
O que tem que fazer é responsabilizar as pessoas 
que estavam por trás desse antro de corrupção que 
foi estabelecido em nosso Estado. E, aí sim, pedir no-
vamente o apoio da população, que, com certeza, vai 
apoiar, e vamos tocar o nosso Estado.

O nosso Estado é um Estado pobre, é um Estado 
humilde que precisa e muito. Sabemos que o Estado 
está doente. O Estado do Acre está doente e com uma 
doença grave. Agora, nós temos o remédio para, se 
Deus quiser, curar o Acre.

Obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Blo-
co/PSOL – AP) – Obrigado, Senador Sérgio Petecão.

De imediato, passo a palavra para o querido Se-
nador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Randolfe Rodrigues, que preside a sessão, uso 
a palavra para fazer quatro registros.

O primeiro deles é que, hoje pela tarde, eu recebi 
os diretores da Cobap, liderados pelo presidente Warley 
Martins Gonçalves, que junto com o Sr. Osvaldo, presi-
dente da Federação dos Aposentados do Rio Grande 
do Sul, me apresentaram um projeto que visa assegurar 
um novo cálculo para os benefícios dos aposentados 
e pensionistas, no sentido de que eles possam voltar 
a receber o mesmo percentual que recebiam em ma-
téria de valores, tendo como parâmetro o salário de 
referência já consagrado na nossa Previdência.

Cumprimento o Osvaldo, da Fetapergs; o Hildo 
Mário, da Asaprev, o Iburici Fernandes, da Feapesc, de 
Santa Catarina; o Robson, da Federação dos Aposenta-
dos e Pensionistas de Minas; e naturalmente o Warley.

Eu vou explicar melhor o projeto num outro mo-
mento.

Senadora Ana Rita, esse projeto entrou lá na 
nossa Comissão, que V. Exª preside, como um projeto 
daquela linha de direitos humanos e legislação parti-
cipativa. Agora V. Exª vai indicar o relator; nós vamos 
analisar a proposta; e daí ele vai começar a tramitar 
quanto ao mérito especificamente nas comissões.

Mas eles estão empolgados com o princípio do 
projeto que foi construído por uma série de técnicos. Eles 
não vinculam ao salário mínimo, mas vinculam, claro, 
ao crescimento da massa salarial do País, mas com um 
novo cálculo, usando o percentual que eles recebiam 
na época em relação ao salário mínimo de referência.

Sr. Presidente, quero também fazer esse registro 
para falar de um assunto que tem levantado muitas 
dúvidas nas últimas semanas.

Tenho recebido em meu gabinete um número 
enorme de mensagens, centenas, que chegam ao ga-
binete, em que as pessoas perguntam qual é o méto-
do usado para a classificação de quem é considerado 
deficiente ou não. As pessoas querem saber se sua 
deficiência está amparada pela legislação, quanto ao 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós apre-
sentamos, o Senado aprovou, foi para a Câmara e foi 
montado um GT, um grupo de trabalho para aprofun-
dar o debate e aprimorar essa peça, que é o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência.

O que eu posso dizer é que a legislação em vigor 
classifica as deficiências listando-as de acordo com 
critérios médicos, que levam em consideração apenas 
o corpo com suas limitações.

O Estatuto, por sua vez, seguindo as novas clas-
sificações internacionais e em consonância com a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, adota como parâmetro a classifica-
ção internacional de funcionalidades, chamada CIF.

Segundo essa classificação, a deficiência leva 
em consideração os impedimentos corporais somados 
aos aspectos de ordem social.

Com a mudança na legislação, deficiências não 
serão apenas aquelas que estiverem listadas numa lei. 
O conceito, a partir do Estatuto, amplia-se e a defini-
ção passa a seguir uma lista de estruturas do corpo, 
das funções orgânicas e restrições de participação na 
vida em comunidade e em sociedade.

Como eu dizia, o grupo de trabalho foi instalado 
há mais de um ano e, no dia 4 de junho, na Presidên-
cia do Senado, foi entregue o texto produzido por esse 
GT, que analisou o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
com o olhar na Convenção Internacional.

Naquela solenidade, repito, no dia 4 de junho, a 
Ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, Maria do Rosário, fez a 
entrega do documento ao Presidente da Câmara, De-
putado Henrique Eduardo Alves, e também ao Presi-
dente do Senado, Senador Renan Calheiros.

Na oportunidade ambos deixaram claro que pre-
tendem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
beneficia 43 milhões de pessoas, de forma definitiva, 
seja votado ainda este ano.

Quero cumprimentar todo o Grupo de Trabalho e a 
Ministra. Lembro que, no dia em que foi instalado o Gru-
po de Trabalho, eles assinaram um documento dizendo:

Nós, abaixo assinado, integrantes do Grupo de 
Trabalho para análise dos Projetos de Lei que 
tratam da criação do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, instituído pela Portaria SDH/PR nº 
616, de 16 de maio de 2012, assumimos, atra-
vés desta, o compromisso de basear nossas 
propostas e trabalho nos princípios e ditames 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência da ONU e seu Protocolo Fa-
cultativo, internalizados pelo Estado Brasileiro 
com equivalência de emenda constitucional.
Comprometemo-nos, ainda, a não retroagir 
nos direitos já conquistados, mas sim ampliá-
-los para todos os brasileiros com deficiência.

Foi um trabalho belíssimo, Sr. Presidente. Eu te-
nho certeza de que o Estatuto por nós apresentado 
e já aprovado aqui no Senado, com o ajuste que será 
feito na Câmara mediante esse trabalho, será uma 
peça da melhor qualidade e trará benefícios para toda 
a nossa gente.

Quero registrar também, Sr. Presidente, que, 
terça-feira, 11 de junho, realizei uma reunião com di-
versas entidades dos trabalhadores de todas as áreas 
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no sentido de ampliar os direitos desses trabalhadores, 
especificamente que atuam em bares, restaurantes, 
turismo, hospitalidade, hotelaria e outros similares.

A finalidade foi a discussão do PLC 57, de 2010, 
haja vista que as entidades não se entendiam quan-
to à redação final apresentada pelo Relator, Senador 
Lindbergh Farias.

Segundo as entidades dos trabalhadores do DF, a 
Convenção Coletiva de Trabalho produzida aqui no DF era 
mais ampla porque garantia os 100% do valor da gorjeta.

Especifico, Sr. Presidente, que conversei muito 
com os Senadores Rollemberg, Gim e Cristovam, to-
dos de Brasília, porque havia uma discordância entre o 
sindicato de Brasília desse setor e a Contratuh, que é a 
Confederação Nacional que está tratando desse tema.

Sr. Presidente, nessa reunião, tivemos a felicidade 
de construir um grande entendimento. Todos acabaram 
concordando com o relatório do Senador Lindbergh 
Farias. Com isso, nós vamos assegurar que parte da 
chamada gorjeta do garçom e de todos aqueles que 
trabalham em hotéis, restaurantes, turismo e similares 
será destinada para a Previdência, a fim de garantir 
que o garçom que receba na carteira R$1 mil, mas que, 
com a gorjeta, chega a ganhar, por exemplo, R$3 mil 
por mês, sua aposentadoria incida sobre os R$3 mil.

Estiveram presentes nessa reunião, além dos 
Senadores que citei, diversas entidades, como, por 
exemplo, o Sr. Calixto Ramos, da CNTI, Presidente da 
Nova Central; o Dr. Jairo Soares, que é o advogado do 
Sindicato de Brasília; o Sr. Elesbão Oliveira, também 
do Sindicato dos Empregados do Comércio, Hotelei-
ros, Restaurantes, Bares e similares de Brasília; o Sr. 
Moacyr Roberto Tesch, da Contratuh, a confederação 
do setor; o Sr. José Osório Naves, da CNTur, repre-
sentando os empresários.

Repito: estiveram presentes também os Senadores 
Rodrigo Rollemberg, José Pimentel, Lindbergh Farias 
e seus representantes; o Senador Cristovam Buarque 
com seus representantes; e Gim, também com seu 
representante, já que ele se encontrava em Portugal.

Foi um belíssimo debate. Chegamos a um gran-
de entendimento.

Cumprimento o Dr. Jair Soares, que, imbuído do 
maior espírito sindical, foi o principal articulador para 
que chegássemos a um entendimento.

Posso dizer que os trabalhadores do Brasil e 
de Brasília chegaram a esse acordo depois que todo 
mundo cedeu um pouco. Assim, os trabalhadores che-
garão ao plenário, graças à articulação feito pelo Mo-
acyr, Presidente da Contratuh; pelo Dr. Jairo, que é o 
advogado do sindicato de Brasília, e pelo Sr. Oliveira, 
Presidente do sindicato de Brasília. Todos acabaram 
acordando que a melhor forma seria os trabalhadores 

chegarem com uma única versão, concordando com 
o relatório do Senador Lindbergh Farias, para que a 
matéria fosse então aprovada aqui no plenário, já que 
veio da Câmara dos Deputados sem nenhuma altera-
ção, para podermos, assim, encaminhar o projeto à 
Presidência da República.

Meus cumprimentos aos sindicatos – tanto aos 
de Brasília quanto aos de todo o Brasil – e ao Presi-
dente da Contratuh, Sr. Moacy, pelo equilíbrio, pela 
tranquilidade.

Presidi esse encontro com uma enorme satis-
fação porque lá percebi que todos queriam o melhor 
para os trabalhadores. Assim foi feito. Com isso, a gente 
só tem de cumprimentar o Senador Lindbergh Farias 
e também todos os líderes desse importante setor, 
repito, com destaque para os líderes de Brasília e da 
Contratuh. Todos cederam no sentido de que a reda-
ção final – como havia apresentado o Relator e que já 
vinha da Câmara – seja aprovada aqui no plenário e 
encaminhada à Presidência da República.

Por fim, Sr. Presidente, quero também destacar que 
recebi da Central Única dos Trabalhadores do Vale dos 
Sinos – região onde escrevi minha vida política e sindi-
cal – uma carta dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Essa é uma região muito importante. Diria que, 
simbolicamente, está para o Rio Grande como o ABC 
está para São Paulo. Os trabalhadores da região do 
Vale dos Sinos, do Vale do Paranhama e do Vale do 
Caí trazem uma pauta de reivindicações.

Na carta, eles refletem que o País vive um mo-
mento positivo em sua economia, apesar de muitos só 
falarem em crise, crise, crise. Mas não é assim que os 
trabalhadores estão vendo até o momento, porque, en-
quanto a Europa está com um desemprego de quase 
30%, nós estamos na faixa dos 5%. Claro que sempre 
é bom termos toda a cautela, mas não dá para come-
çar a pregar o Apocalipse quando estamos vendo, 
principalmente nos Estados do Sul, que há mais em-
pregos do que trabalhadores procurando vagas, tanto 
que trabalhadores de outros Estados, como é o caso 
das grandes obras, estão sendo deslocados para lá. 
Posso lembrar aqui o Polo Petroquímico.

Enfim, Sr. Presidente, os trabalhadores desejam 
avançar em suas conquistas, o que considero mais 
do que justo. Assim sendo, atendendo às demandas 
dos trabalhadores, foi-me apresentada pelas centrais 
sindicais, em diversos atos realizados não só no Rio 
Grande, mas também no País, a seguinte pauta.

Os trabalhadores reivindicam, Sr. Presidente: 40 
horas semanais sem redução do salário; fim do fator 
previdenciário, o que já aprovamos neste plenário; refor-
ma agrária; igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres; política de valorização dos benefícios dos 
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aposentados, tema de que falei hoje novamente; 10% 
do PIB para a educação; 10% do Orçamento da União 
para a saúde; correção da tabela do Imposto de Renda; 
ratificação da Convenção 158 da OIT; ampliação dos 
investimentos públicos e, em relação ao trabalhador 
doméstico, eles desejam, é claro, que sejam assegu-
rados, agora na regulamentação, mediante o relatório 
do Senador Romero Jucá, os mesmos direitos asse-
gurados aos outros trabalhadores.

Sr. Presidente, quero reafirmar alguns pontos de 
vista que até podem ser repetitivos, mas digo que os 
trabalhadores e trabalhadoras têm meu total apoio a 
essas reivindicações, até porque grande parte delas 
são projetos que apresentei tanto na Câmara como 
também aqui no Senado.

No entanto, faço questão ainda de destacá-las, 
porque sei o quanto essas demandas podem melhorar 
a vida da classe trabalhadora. Temos sempre de olhar 
para os trabalhadores, mas também para os aposentados 
e pensionistas – para os aposentados e pensionistas.

Quando olho para meus colegas do Senado, fico 
tranquilo ao saber, quando aprovamos importantes 
projetos que constam dessa pauta, o quanto isso traz 
felicidade ao povo brasileiro. Esses homens e mulhe-
res que dia a dia cumprem sua jornada de trabalho, 
fazendo com que este País cresça e seja visto em toda 
a sua grandeza mundo afora. O Brasil não é mais um 
gigante adormecido; é um gigante que está mostrando 
toda a sua força perante o mundo.

Sr. Presidente, repito: são os trabalhadores e tra-
balhadoras que fazem isso, porque sem eles não existe 
desenvolvimento, sem eles as empresas param, sem 
eles o silêncio toma conta das fábricas, do comércio 
e do serviço. Sem eles o serviço não anda! Sem eles 
o trabalho no Poder Executivo para e para também no 
Poder Legislativo. E não é diferente no Poder Judiciá-
rio, nem mesmo na área privada. 

A classe trabalhadora é a mola mestra, Sr. Pre-
sidente. Ela é o impulso, é ela quem dá o resultado. 
Além da produção, é ela, com a sua força de consumo, 
que fortalece o próprio mercado interno.

Por fim, o que me deixa mais feliz quando recebo 
uma carta, como recebi dos trabalhadores, é saber, 
quanto mais eles se derem conta da força do trabalho 
e da sua mobilização, o quanto que essa mobilização 
pode ajudar o Brasil.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que essa carta, 
que me foi apresentada principalmente pelos trabalha-
dores do Vale dos Sinos, Paranhama e Caí, na verdade 
é uma carta que representa os interesses de todos os 
trabalhadores do Brasil.

Além disso, Sr. Presidente, eles falam muito da 
importância de ampliarmos o ensino técnico e a uni-

versidade pública. Finalizando a carta, eles protestam 
contra o Projeto nº 4.330, de 2001, que, para eles, re-
presenta uma tragédia, porque vai legalizar a dinâmica 
da precarização das relações do trabalho.

Enfim, eu posso dizer aos meus amigos traba-
lhadores e trabalhadoras: vocês pediram que eu aqui 
apresentasse a carta. Assim o fiz e repito: eu tenho 
um lado na história, eu estou com vocês...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... como 
vocês sabem muito bem. Esta Casa já demonstrou 
ser sensível a essas demandas, por isso é importan-
te que vocês sigam em frente com persistência, com 
essa força de vontade, com muita mobilização, com 
fé no seu potencial, honrando, cada dia, sua força de 
trabalho e o valor que ela carrega.

Mobilização, união, persistência. Esse é o ca-
minho!

Eu peço a V. Exª, porque tentei resumir, que con-
sidere na íntegra os quatro pronunciamentos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre Compromisso do GT (GRUPO 
DE TRABALHO) do ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Aproveito 
desta Tribuna para falar de um assunto que tem levan-
tado muitas dúvidas nessas últimas semanas.

Um grande número de mensagens que chega 
até minha assessoria refere-se à classificação do que 
é considerado deficiência. 

Muitas pessoas querem saber se sua deficiência 
está amparada pela legislação vigente e se o Estatu-
to da Pessoa com Deficiência a está contemplando. 

A legislação em vigor classifica as deficiências 
listando-as de acordo com critérios médicos, que levam 
em consideração apenas o corpo com suas limitações. 

O Estatuto, por sua vez, seguindo as novas clas-
sificações internacionais e, em consonância com a 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, adota como parâmetro a classificação 
internacional de funcionalidades_CIF.

Segundo esta classificação a deficiência leva em 
consideração os impedimentos corporais somados a 
aspectos de ordem social. 

Com a mudança na legislação, deficiências não 
serão apenas aquelas que estiverem listadas na lei. 

O conceito amplia-se e a definição passa a seguir 
uma lista de estruturas do corpo, de funções orgânicas 
e restrições de participação na vida em comunidade 
e em sociedade. 
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Como é do conhecimento de todos, no dia 4 de 
junho ocorreu, na Presidência do Senado Federal, a 
entrega do texto produzido pelo Grupo de Trabalho (GT) 
que analisou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Naquela solenidade, a Ministra de Estado da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, Maria do Rosário, fez a entrega do referido 
documento ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Henrique Eduardo Alves e ao Presidente do 
Senado, Senador Renan Calheiros.

Na oportunidade ambos expuseram a intenção de 
que o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja votado 
nas duas Casas, até o final deste ano.

Sr. Presidente, o GT foi instituído pela Secretaria 
dos Direitos Humanos, e por ela coordenado, com a 
intenção de repensar o PLS 7699/2006.

Coube ao GT analisar o Estatuto considerando 
a legislação vigente, com um olhar especial na Con-
venção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência.

Para chegar a essa versão que se encontra na 
Câmara Federal, o GT considerou cinco encontros re-
gionais ocorridos com o segmento das pessoas com 
deficiência de várias partes do País.

Além disso, considerou, ainda, três Conferências 
Nacionais ocorridas nos três últimos anos. 

Houve também, ao longo do período de tramita-
ção do Estatuto, sugestões enriquecedoras por parte 
da sociedade, que foram incorporadas ao texto original.

O mencionado grupo de trabalho (GT) iniciou 
suas atividades em agosto de 2012 com a assinatura 
de uma carta compromisso.

Nessa carta, os participantes do GT se compro-
metem a não retroceder em nenhuma das conquistas 
já feitas pelas pessoas com deficiência e já constantes 
na legislação pertinente. 

Dizia a carta:

“Nós, abaixo assinado, integrantes do Grupo 
de Trabalho para análise dos Projetos de Lei 
que tratam da criação do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, instituído pela Portaria SDH/
PR nº 616, de 16 de maio de 2012,...
... assumimos, através desta, o compromisso 
de basear nossas propostas e trabalho nos 
princípios e ditames da Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência da ONU e...
... seu Protocolo Facultativo, internalizados pelo 
Estado Brasileiro com equivalência de emenda 
constitucional. Comprometemo-nos, ainda, a 
não retroagir nos direitos já conquistados pelos 
cidadãos brasileiros com deficiência.
Brasília-DF, 02 de agosto de 2012.”

Quero salientar, Sr. Presidente, que outra pergunta 
que chega diversas vezes até minha assessoria diz res-
peito ao receio de que o Estatuto possa ter sofrido re-
trocesso em suas conquistas durante os debates do GT.

O compromisso firmado na carta que li, desmis-
tifica qualquer posição atual sobre a possibilidade de 
retrocesso relacionado às conquistas das pessoas 
com deficiência. 

Efetivamente, nesse momento, o Estatuto passa 
pela última instância e poderá se tornar um substitu-
tivo legal.

É legítima a inquietação das pessoas com de-
ficiência que nos enviam suas mensagens, expondo 
suas dúvidas, mas eu faço questão de tranquilizá-las 
de que a sugestão de substitutivo apresentada pelo 
GT atende aos compromissos assumidos no início de 
seu trabalho e avança significativamente em propostas 
positivas em prol das pessoas com deficiência.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –
Registro sobre reunião com entidades sindicais 

sobre o PLC 57/2010. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, No dia de 

ontem (terça-feira, 11 de junho) foi realizada uma reu-
nião com diversas entidades sindicais de trabalhadores 
da área bares, restaurantes, turismo, hospitalidade, 
hotelaria e outros similares.

A finalidade foi a discussão do PLC 57/2010, 
haja vista que as entidades do Distrito Federal não 
concordavam com a aprovação do projeto, divergindo 
do restante do país.

Segundo as entidades dos trabalhadores do DF a 
Convenção Coletiva de Trabalho assina com a parte pa-
tronal seria mais benéfica aos trabalhadores, pois prevê 
o repasse de 100% do valor da gorjeta aos garçons.

Ocorre que os 100% repassados em verdade não 
correspondem a esse montante justamente porque não 
existe fiscalização.

Ademais, os repasses não servem de base de 
cálculos para a aposentadoria do trabalhador. 

São benefícios imediatos que não se perpetua-
rão na inatividade. 

O PLC 57/2012 pretende alterar a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para disciplinar o rateio 
entre empregados da cobrança adicional sobre as des-
pesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e esta-
belecimentos similares, a chamada gorjeta.

A gorjeta de 10% já é tradição entre os brasileiros, 
porem nem sempre vão para o bolso dos garçons, como 
esperam os clientes, por diversas razões especialmen-
te devido a sonegação fiscal, chamado “caixa dois”.
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O texto não torna a cobrança obrigatória, mas 
estabelece que os 10% façam parte da contribuição 
previdenciária e do cálculo para a aposentadoria. 

Pela proposta, 80% do valor extra do valor pago 
pelos clientes deve ser repassado integralmente aos 
funcionários. 

Os empresários poderão utilizar até 20% para pa-
gamento para saldar encargos sociais e previdenciários.

Na prática, a Carteira de Trabalho do empregado 
deverá trazer, além do salário fixo, o percentual recebido 
de gorjeta, pois gorjeta será salário, utilizado inclusive 
para efeitos de base de calculo para as aposentadorias.

Caso a cobrança seja suspensa, o empresário 
deverá incorporar o valor pago ao salário do empre-
gado, pela média dos últimos 12 meses.

O projeto garante ainda que todos os envolvidos 
no serviço – copeiros, cozinheiros, ajudantes de servi-
ços gerais – devem receber o rateio da gorjeta. 

O projeto determina também que os sindicatos 
criem uma comissão para fiscalizar os repasses, além 
da cominação de multa ao empresário que não fizer 
o pagamento corretamente. O objetivo é justamente 
evitar fraudes.

Considerando que a proposta está com reque-
rimento de urgência no plenário desta casa e que os 
trabalhadores do Distrito Federal estavam articulando 
a retirada de urgência, realizamos ontem esta reunião.

Participaram diversas entidades e formaram a 
mesa o Sr. José Calixto Ramos da CNTI, o Dr. Jairo 
Soares, o Sr. Elesbão Oliveira ambos do Sindicato 
dos Empregados no Comercio Hoteleiro, restaurantes, 
Bares e Similires do DF – SECHOSC-DF, o Sr. Moacir 
Roberto Tesch da CONTRATUH e o Sr. José Osorio 
Naves da CNTur.

Estiveram presentes também o senador Rodri-
go Rollemberg e o Senador Jose Pimentel, além da 
assessoria dos senadores Lindbergh Faria, Cristovam 
Buarque e Gim Argelo, que se encontra em Portugal.

Foi um bom debate que culminou com as enti-
dades do Distrito Federal concordando com a posição 
das demais entidades.

Parabenizo o Dr. Jair Soares, que imbuído do 
mais profundo espírito sindical, foi o principal articula-
dor para que chegássemos a um consenso.

Posso dizer que os trabalhadores e Brasília e do 
Brasil resolveram acatar a urgência e chegarão uni-
dos neste plenário em prol da aprovação da matéria.

Foi uma tarde memorável, pois a aprovação desta 
matéria trará dignidade a toda a categoria de trabalhado-
res do comercio hoteleiro, bares, restaurantes e similares.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre reivindicações dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras das Regiões do Vale dos Sinos, Vale 
do Paranhama e Vale do Caí. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi da CUT 
Vale dos Sinos, uma carta dos Trabalhadores e Trabalha-
doras das Regiões do Vale dos Sinos, Vale do Paranhama 
e Vale do Caí, que traz uma Pauta de Reivindicações.

Na carta eles refletem que o País vive um momento 
positivo na sua economia, com resultados animadores 
sobre o crescimento do emprego com carteira assina-
da e o aumento real do salário médio do trabalhador.

No entanto, eles pontuam a necessidade de não 
ficarem acomodados. Eles desejam avançar em suas 
conquistas. Coisa que eu considero muito justa!

Assim sendo, atendendo as demandas da Classe 
Trabalhadora, foi apresentada pelas Centrais Sindicais 
– em atos realizados em Brasília e espalhados pelo 
país – uma Pauta de Reivindicações.

Essa pauta inclui avanços como:

– 40 horas semanais sem redução de salários
– fim do fator previdenciário 
– Reforma Agrária
– igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres
– política de valorização dos aposentados
– 10% do PIB para a educação
– 10% do orçamento da União para a saúde
– correção da tabela do imposto de renda
– ratificação da Convenção 158 da OIT
– ampliação dos investimentos públicos
– e, em relação ao trabalhador doméstico, 
eles desejam ter uma garantia de que eles 
terão os mesmos direitos das outras catego-
rias profissionais.

Sr. Presidente, sei que vou me repetir ao dizer 
que os trabalhadores e trabalhadoras tem meu total 
apoio nestas reivindicações, até porque grande parte 
delas são projetos de minha autoria. 

No entanto, faço questão de me repetir porque 
sei o quanto essas demandas podem melhorar a vida 
da classe trabalhadora e dos nossos aposentados.

Quando olho para meus colegas de Senado, fico 
feliz em saber que, quando aprovamos importantes pro-
jetos que constam dessa pauta, nós honramos esses 
homens e mulheres que dia a dia cumprem sua jornada 
de trabalho, fazendo com que esse país cresça e seja 
visto em toda sua grandeza mundo afora.

É....., são os trabalhadores e trabalhadoras que 
fazem isso... porque, sem eles não existe desenvolvimen-
to.... sem eles a empresa para, sem eles o silêncio toma 
conta das fábricas, do comércio, do serviço público!!!

Sem eles o serviço não anda!!!
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Srªs e Srs. Senadores, sem eles o trabalho no 
Poder Executivo para, e para também no Poder Legis-
lativo, e não é diferente no Poder Judiciário...

A classe trabalhadora é a mola mestra... ela é o 
impulso... é ela quem dá o resultado!!!

E, o que me deixa mais feliz quando recebo uma 
carta assim é saber que quanto mais eles se derem 
conta da força que seu trabalho tem quanto mais eles 
persistirem em sua luta, mais resultados virão, para 
eles e, consequentemente, para o Brasil. 

Sr. Presidente, eles apresentaram mais uma pau-
ta importante para o conhecimento, o crescimento e 
o desenvolvimento sustentável de toda a região, prin-
cipalmente dos Vales dos Sinos, Paranhama e Caí.

Eles desejam a criação de uma Universidade 
Pública, pois isso daria um salto de qualidade a todas 
essas regiões.

E, finalizando a carta eles protestam contra o 
projeto de Lei 4330/2001 que, para eles representa 
uma verdadeira tragédia que irá legalizar a dinâmica 
de precarização das relações de trabalho presente no 
mercado de trabalho brasileiro. 

Meus amigos trabalhadores e trabalhadoras, 
vocês me pediram que eu fosse o porta voz de suas 
reivindicações junto aos meus colegas de Senado e 
ao governo federal.

Eu repito que estou com vocês. Esta Casa tam-
bém já demonstrou ser sensível as suas demandas. 

É importante que vocês sigam em frente com 
persistência, com boa vontade e com muita fé no seu 
potencial, honrando a cada dia sua força de trabalho 
e o valor que ela carrega.

Mobilização, união, persistência... esse é o ca-
minho!!! 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Randolfe Rodrigues. Blo-

co/PSOL – AP) – V. Exª será atendido nos termos do 
Regimento, Senador Paulo Paim.

E convido V. Exª a reassumir seu posto na Presi-
dência, para que eu possa utilizar a tribuna.

O Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela liderança do PSOL, com enorme satisfação, 
passo a palavra a esse jovem Senador da República, o 
mais jovem da Casa, mas eu diria um dos mais com-
petentes também da Casa.

Competência e sabedoria não se medem pela 
idade, mas sim pela sua conduta. Por isso eu dou este 
depoimento. Isso não quer dizer que o mais jovem e o 

mais velho sejam os mais competentes. V. Exª é um dos 
Senadores mais competentes do Senado da República. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, meu 
querido Presidente. Serei quando tiver a biografia e a 
trajetória de V. Exª. Tenho procurado trilhar esse cami-
nho e espero chegar até lá.

Querido Presidente, Senadora Ana Rita, senho-
ras e senhores que nos ouvem pela Rádio Senado e 
que nos assistem pela TV Senado, os jornais de hoje 
falam de manifestações pelas capitais do País contra o 
reajuste da tarifa do transporte coletivo. É o que retrata 
o jornal Folha de S.Paulo, falando das manifestações e 
dos episódios ocorridos na noite de ontem, na capital 
paulista. Manifestações de igual teor ocorreram tam-
bém no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras. 

Lamentavelmente, há uma caracterização. Sem-
pre a grande mídia classifica – isso me chamou a aten-
ção em algumas matérias nos jornais – os manifestan-
tes contra o aumento da tarifa do transporte coletivo de 
São Paulo e do Rio de Janeiro de vândalos. Quando 
são os manifestantes da Turquia, pelas liberdades de-
mocráticas, são ativistas.

Ora, é preciso dizer claramente que a luta dos 
manifestantes turcos não tem diferença da luta justa 
contra o aumento da tarifa do transporte coletivo nas 
capitais brasileiras. 

É importante destacar que o direito de mobiliza-
ção é, desde 1988, graças ao senhor, Senador Pau-
lo Paim, e à mobilização do povo brasileiro, desde a 
Constituição de 1988, é o direito de manifestação e de 
mobilização um direito sagrado. A Constituição, quan-
do estabeleceu o direito à manifestação por direitos, 
compreendeu que era, inclusive, garantido ao cidadão 
fazer manifestações em locais livres, sem armas, por-
que entendia que as manifestações populares eram 
manifestações por direitos de cidadania.

Ora, alguns vão dizer que a manifestação restrin-
ge o direito de ir e vir. Como uma manifestação pode 
– é lógico, respeitando o direito de ir e vir – ser feita se 
não se assegurar que ela chame a atenção da opinião 
pública para os direitos básicos?

No caso de São Paulo, eu não quero saber das 
razões, não quero entender as razões para o reajus-
te da tarifa de transporte coletivo de R$3,20. No caso 
de São Paulo, do Rio e de outras capitais, parece-me 
elementar a mobilização por um direito também de ir 
e vir, porque a maioria dos trabalhadores pobres, a 
maioria dos estudantes pobres não tem o direito de ter 
R$3,00 por dia disponíveis, de ter, por mês, mais de 
R$200 para serem destinados ao transporte coletivo. 

Então, em primeiro lugar, é importante entender-
mos que o direito de manifestação é um direito sagrado 
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e assegurado pela Constituição de 1988. Em segundo 
lugar, tem que se definir a quem pertence mesmo. O que 
é mais criminoso? Atender aos empresários de trans-
porte coletivo e reajustar a tarifa de transporte coletivo, 
se isso é mais criminoso, ou se é criminalizar o direito 
de manifestação de trabalhadores e de estudantes. 

Parece-me que o caminho não é criminalizar o 
direito de manifestação de trabalhadores e estudantes. 
É a velha frase, a velha consigna: antes de compre-
ender a violência do Rio, temos que entender qual é 
a violência das margens que o oprimem.

O que deve ser compreendido é que é inaceitável 
quando a Presidente da República edita uma medida 
provisória, Senador Paulo Paim, meu querido Presi-
dente... Uma medida provisória está tramitando agora 
no Congresso Nacional. A Presidente da República 
editou essa medida provisória na semana passada. 
Essa medida provisória isenta das alíquotas de PIS e 
Cofins as tarifas de transporte coletivo. 

E por que a Senhora Presidente da República 
editou essa medida provisória? Para evitar o aumento 
das tarifas de transporte coletivo. E o que é que os em-
presários de transporte coletivo fazem, em contraparti-
da, uma semana após a edição da medida provisória? 
Ou seja, após ter sido concedida aos empresários de 
transporte coletivo isenção de PIS e Cofins, vantagens 
tributárias do contribuinte brasileiro, do povo brasileiro, 
eles reajustam, por todo o País, as tarifas de transporte 
coletivo. E o pior: os prefeitos aceitam. 

Por isso, essa é uma questão fundamentalmente 
de vontade política. Essa mesma solicitação que foi 
feita à Prefeitura de São Paulo, à Prefeitura do Rio de 
Janeiro e a outras capitais brasileiras de reajuste da 
tarifa de transporte coletivo, desavergonhadamente, 
por parte das empresas de ônibus, foi feita à Prefei-
tura da capital do meu Estado, ao Prefeito da capital 
do meu Estado, Macapá, o companheiro Clécio Luís.

Só que a resposta do Prefeito de Macapá foi di-
ferente da resposta dada por parte dos prefeitos das 
outras capitais. O Prefeito de Macapá disse que não 
aceitava a proposta dos empresários de transporte co-
letivo da nossa capital para reajustar tarifa de transporte 
coletivo da nossa cidade de R$2,30 para R$2,69. Ali-
ás, o Prefeito fez mais: disse que não aceitava debate 
sobre reajuste da tarifa de transporte coletivo. Aceitava 
debate sobre o sistema de transporte coletivo na ca-
pital do Estado do Amapá. Um sistema de transporte 
coletivo que há 30 anos não tem licitação para novas 
linhas de ônibus na capital do Estado do Amapá.

É porque também os empresários de transporte 
coletivo da minha capital estavam mal-acostumados. O 
prefeito anterior deu três, quatro reajustes na tarifa de 

transportes coletivos. Ou seja, estavam acostumados a 
ter governos municipais submetidos às suas vontades.

Lamento informar que pelo menos na capital do 
meu Estado esse tempo acabou. O Prefeito Clécio 
Luís tomou uma decisão política: não aceita reajuste 
da tarifa de transporte coletivo. Não aceita sequer de-
bater isso. E se, por acaso, os empresários insistirem 
em ir à Justiça, a Prefeitura utilizará todos os meios 
necessários de mobilização popular e todos os meios 
jurídicos necessários para evitar o aumento da tarifa 
do transporte coletivo na capital do meu Estado.

Nós, em Macapá, queremos debater um novo 
modelo de transporte coletivo. Em Macapá, nós vamos 
fazer o que não foi feito há 30 anos. Vamos fazer lici-
tação para novas linhas de ônibus. E vamos, se pos-
sível, a partir dos estudos sobre a tarifa de transporte 
coletivo, ao contrário do que aconteceu e do que está 
ocorrendo nas outras capitais do Brasil, se necessário, 
reduzir a tarifa do transporte coletivo.

É porque tem que acabar no Brasil com essa 
máfia. Tem que dizer a quem servem os governos. A 
tarifa do transporte coletivo não pode ser ditada pelos 
empresários de ônibus. Não é possível, na semana 
em que a Presidente da República edita uma medida 
provisória concedendo isenções fiscais, concedendo 
vantagens tributárias às empresas de transporte co-
letivo, que eles, como que aviltando a alma do povo 
brasileiro, num ataque à cidadania brasileira, nas prin-
cipais capitais do País, reajustem a tarifa. E os prefeitos 
aceitam os reajustes das tarifas, como se houvesse 
justificativa para isso e isso fosse razoável.

Essa é, Sr. Presidente, a diferença da capital do 
meu Estado. Não foi aceito o reajuste da tarifa do trans-
porte coletivo. Nós vamos debater o sistema de trans-
porte coletivo da capital e a Prefeitura de Macapá vai se 
entrincheirar contra qualquer tentativa de reajuste, seja 
mobilizando o povo contra isso... Em Macapá, essas 
cenas não se repetirão. Elas não se repetirão em Ma-
capá, porque, se houver manifestação contra o aumen-
to da tarifa do transporte coletivo, a Prefeitura vai estar 
ao lado dos manifestantes. Se lá houver manifestação 
contra reajuste, como está ocorrendo com o Movimento 
do Passe Livre em São Paulo, a Prefeitura vai estar ao 
lado dos manifestantes, ao lado da mobilização, não vai 
estar do lado de cá do balcão. A Prefeitura de Macapá 
não estará ao lado da repressão, não estará ao lado da 
criminalização dos justos movimentos sociais, não estará 
ao lado daqueles que fazem as vezes dos empresários. 
Fazem as vezes dos empresários numa circunstância 
como essa. A situação colocada é gritante.

O Governo Federal edita medida provisória con-
cedendo vantagens e isenções para empresas e em-
presários do setor e eles respondem, num acinte aos 
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governos, num acinte ao povo brasileiro, reajustando a 
tarifa. Isso não tem lugar e nem cabimento, e a maior 
das violências é isso, é esse acinte perpetrado pelos 
empresários de ônibus.

Fala-se somente da violência da reação do povo, 
ocorrida, ontem, nas ruas de São Paulo, nas ruas do 
Rio de Janeiro, nas ruas de outras capitais do País, 
fala-se somente da reação, mas esquece-se de falar 
das razões dessa reação popular.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria concluir cum-
primentando... Eu tinha de fazer este pronunciamen-
to no dia de hoje porque eu tinha a necessidade de 
apresentar esse contraponto, tinha a necessidade de 
dizer que é preciso fazer escolhas quando se governa, 
é preciso dizer a quem serve. Eu não opto por esse 
discurso cômodo de dizer que governar é conciliar os 
interesses de todos, pois na sociedade existem interes-
ses inconciliáveis. Neste caso concreto, existem, pelo 
Brasil, interesses de grupos de empresários, muitas 
vezes, inescrupulosos, em Municípios e capitais que 
não têm nenhum tipo de licitação para novas linhas de 
ônibus há anos, empresários que sempre tutelaram 
governos, e existem governos que servem a esses em-
presários e a esses interesses. Esses empresários não 
têm sequer a vergonha de, quando o Estado brasileiro 
concede incentivos e apoio para eles, nesse mesmo 
momento, cuspirem contra o povo brasileiro e contra 
o Estado brasileiro, reajustando as tarifas do transpor-
te coletivo para os trabalhadores e para a juventude.

Existem alguns que aceitam isso. Eu tenho a honra 
de dizer que, na Prefeitura da capital do meu Estado, 
governada, liderada pelo companheiro Prefeito Clécio 
Luís, do PSOL, isso não ocorre. Essa Prefeitura tem 
uma opção bem clara: se houver fotos de manifesta-
ção, Sr. Presidente, em Macapá, nessas fotos, ao lado 
dos manifestantes e contra o reajuste de tarifa, estará 
a Prefeitura da minha capital.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Randolfe Rodrigues, eu não posso deixar 
de fazer um comentário rápido para cumprimentá-lo, 
porque V. Exª, de fato, fez o contraponto. Eu ouvi aqui, 
hoje, no plenário, o pessoal só falando em baderna, em 
bagunça, mas, quando, no caso, o setor empregador 
tem uma série de benefícios, seja em imposto, seja em 
tributos – e V. Exª lembrou aí o Cofins...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– PIS e Cofins.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– ...e o PIS –, por outro lado, ele aumenta a passagem.

Lembro-me da cesta básica também. A cesta 
básica foi desonerada e também subiu.

Então, é natural que haja uma reação da popu-
lação, eu diria até concordando com a Presidente da 
República e contra o abuso daqueles que recebem o 
benefício e aumentam o valor da passagem

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Para isso, Presidente, o diálogo. De pleno acordo. Ora, a 
Presidente edita – é o que eu acabei de falar – a medida 
provisória, e, na mesma semana, ocorre o reajuste de 
tarifa? É óbvio que há reação. É muito cômodo sempre 
utilizar, sempre falar da consequência. Como diz a velha 
frase que nós conhecemos muito bem, que aprendi com 
o senhor, nas lutas sociais, porque o senhor me antecede 
e, inclusive, me inspirou, muitos falam da violência do 
Rio e se esquecem de falar das margens que oprimem.

Ou seja, esquecem-se de falar da reação, por-
que essas mobilizações são uma reação a algo que 
ocorreu anteriormente, que foi o acinte da violência 
do aumento da tarifa após uma redução de tributação, 
uma redução do imposto.

Agradeço a V. Exª, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues.
Convido a Senadora Ana Rita, Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos, a assumir a tribuna 
para fazer seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes de V. Exª iniciar, porém, leio ofício que 
me foi encaminhado.

O Senado Federal recebeu, da Senhora Presi-
denta da República, as seguintes Mensagens:

– nº 47, de 2013 (n° 242/2013, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação 
da Senhora Regina Helena Costa para exercer o 
cargo de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, 
em vaga reservada a Juízes Federais dos Tribu-
nais Regionais Federais, decorrente da aposen-
tadoria do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki;
– nº 48, de 2013 (n° 243/2013, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação 
do Senhor Rogério Schietti Machado Cruz para 
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, em vaga reservada a membro do Mi-
nistério Público, decorrente da aposentadoria do 
Senhor Ministro Francisco César Asfor Rocha;
– nº 49, de 2013 (n° 244/2013, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Paulo Dias de Moura Ribeiro para exercer 
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justi-
ça, em vaga reservada a Desembargadores dos 
Tribunais de Justiça, decorrente da aposentadoria 
do Senhor Ministro Massami Uyeda.

São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– As Mensagens nºs 47 a 49, de 2013, vão à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com satisfação, passamos a palavra neste momento 
à nobre Senadora Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obriga-
da, Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão de 
hoje. Quero cumprimentar aqui todos os Senadores e 
Senadoras, os ouvintes da Rádio Senado e os teles-
pectadores da TV Senado.

Eu venho a esta tribuna hoje para celebrar o 
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 
2013/2014, anunciado na última quinta-feira, dia 6, 
pela Presidenta Dilma Rousseff, com investimentos da 
ordem de R$39 bilhões. Esse montante totaliza 77% a 
mais do que foi liberado no plano anterior.

Mesmo o lançamento tendo ocorrido quase uma 
semana atrás, tendo em vista o seu alcance social e 
econômico para o País, faço questão de realizar este 
registro na noite de hoje.

O lançamento do Plano Safra 2013/2014 traz 
números recordes de investimentos e marca dez anos 
de significativos avanços nos recursos liberados e no 
esforço para a facilitação do acesso ao financiamento.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar – Pronaf, coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, dispõe, apenas para a linha de 
crédito, de mais de R$21 bilhões para a safra atual, ou seja, 
R$5 bilhões a mais do que no ano passado. Somam-se a 
este avanço dois outros, fundamentais ao pequeno agri-
cultor, que dizem respeito ao aumento do limite individual 
para aquisição do financiamento com juros ainda menores.

Houve também mudanças no enquadramento da 
renda. Agricultores que tiveram renda de até R$360 
mil ao ano também poderão ser beneficiários do Pro-
naf, outra medida que irá ampliar significativamente o 
acesso ao programa.

Importante destacar que o Pronaf é muito mais 
que um instrumento de acesso ao crédito pelos agri-
cultores familiares; ele é uma política pública funda-
mental para garantir o desenvolvimento econômico e 
social no campo, tendo em vista a oportunidade que 
ele concede para que os produtores rurais possam 
viabilizar seus projetos de desenvolvimento, aumentar 
renda e melhorar as condições de produção. O Pronaf 
atualmente realiza mais de 3,5 milhões de contratos 
nas modalidades de custeio e de investimento.

Ao fazermos uma análise dos últimos dez anos, 
percebemos um aumento excepcional dos recursos para 
a agricultura familiar nesse período, com elevação ano 
a ano. Na safra de 2002/2003, o Pronaf recebeu aporte 

de apenas R$4,2 bilhões. No comparativo com o atual 
Plano Safra, o programa teve aumento de mais de 400%.

O aumento dos recursos associado a políticas 
públicas estruturantes de fortalecimento da agricul-
tura familiar promoveu uma verdadeira mudança no 
campo brasileiro.

Os impactos objetivos desta política desenvolvida 
nesses últimos dez anos são notórios. A renda da agri-
cultura familiar cresceu 52%, permitindo que mais de 
3,7 milhões de pessoas ampliassem sua capacidade 
de consumo e de acesso a bens materiais, melhoran-
do concretamente a sua condição de vida.

O fortalecimento constante dessa política nesses dez 
últimos anos reflete a visão do nosso Governo a respeito 
da agricultura familiar, considerada um setor estratégico 
para o País e um dos principais segmentos de sustenta-
ção do nosso projeto nacional de desenvolvimento. E não 
poderia ser diferente, Sr. Presidente, dada a pujança do 
setor, expressada por números que impressionam.

Apesar da grande concentração fundiária brasi-
leira, em que pese a agricultura familiar ocupar ape-
nas 24,3% da área total agricultável no Brasil, ela é a 
responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas, 
representando 84% dos estabelecimentos rurais do 
País, 33% do Produto Interno Bruto agropecuário, além 
de empregar 74% da mão de obra no campo.

Quando o assunto é a produção de alimentos, a 
agricultura familiar é imbatível, pois é dela que provêm 
cerca de 70% de todos os alimentos que chegam à mesa 
das famílias brasileiras. Ou seja, é a agricultura fami-
liar a responsável por saciar a fome do povo brasileiro!

Ao nos debruçarmos sobre os números do Censo 
Agropecuário, realizado em 2006, detalhando por produ-
tos, observamos que a agricultura familiar produz 80% da 
mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 21% 
do trigo, 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos.

Tenho convicção de que esse Plano Safra tam-
bém terá impactos positivos no meu Estado, o Espí-
rito Santo, onde a agricultura familiar é muito forte e 
representativa, sendo a principal atividade econômica 
de 80% dos Municípios capixabas.

Este é um setor extremamente relevante para o 
conjunto da economia capixaba, responsável por 62% 
dos postos de trabalho gerados na agricultura e por 44% 
do valor total bruto da produção agrícola do Estado.

Portanto, Sr. Presidente, investir na agricultura 
familiar significa gerar mais emprego e renda, diminuir 
as desigualdades e aumentar o acesso das famílias 
brasileiras à comida, garantindo, assim, a segurança 
alimentar e nutricional do povo brasileiro, além de ser 
fundamental no combate à inflação.

Considero importante também destacar que o 
Pronaf é um programa que não se restringe ao crédito, 
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oferecendo medidas e políticas para dar mais segurança 
na produção e comercialização dos alimentos, amplia-
ção da renda e estabilidade aos agricultores e agriculto-
ras, como, por exemplo, o Garantia-Safra, o Seguro da 
Agricultura Familiar, o Garantia de Preço, o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), Assistência Técnica e 
Extensão Rural e Plano Safra Territorial, entre outros.

Faço aqui, Sr. Presidente, um registro especial 
para a iniciativa do Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), criado em 2003, como uma importante 
medida que favorece a compra direta dos agricultores 
e agricultoras, bem como de suas organizações. Na 
mesma linha está o Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar, que garante alimentação saudável aos 
alunos de escolas públicas do Brasil. No programa 
deste ano, estão previstos recursos da ordem de R$1 
bilhão para compra prioritária de produtos de assen-
tados da reforma agrária, comunidades tradicionais 
indígenas e quilombolas.

Outra política que também recebe recursos re-
cordes neste Plano Safra é a de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, fundamental para que os agricultores 
e agricultoras familiares possam produzir mais e com 
mais qualidade. Com o objetivo de fazer os serviços 
de assistência técnica chegarem ao conjunto dos agri-
cultores brasileiros, o Governo destinou o montante de 
R$830 milhões para o setor, suplantando os R$542 
milhões disponibilizados no último Plano Safra e muito 
superior aos R$46 milhões disponíveis há dez anos.

Como o foco da política do Governo Federal é o 
combate à pobreza e à miséria, as ações objetivam 
assertivamente as populações mais vulneráveis do 
campo, com programas de inclusão produtiva, asso-
ciados ao Plano Brasil sem Miséria, às políticas de ha-
bitação, ao Programa Minha Casa, Minha Vida Rural, 
ao programa Água para Todos, ambos executados em 
assentamentos da reforma agrária. 

Por fim, quero aqui destacar o importante trabalho 
desenvolvido pelo Programa Nacional de Documenta-
ção da Trabalhadora Rural, que este ano atingiu, Sr. 
Presidente, a marca de um milhão de mulheres, docu-
mentadas, para que pudessem estar aptas a participar 
do Plano Safra 2013/2014, uma ação que, além de lhes 
conferir cidadania, contribui efetivamente para inclusão 
produtiva das mulheres, sua autonomia econômica e 
superação das desigualdades.

Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de co-
locar, referentemente ao lançamento do Plano Safra 
2013/2014, uma importante iniciativa do Governo da 
Presidenta Dilma, que muito vem fortalecer as políticas 
para os trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Quero agora, Sr. Presidente, fazer um outro regis-
tro muito importante, e é com muito prazer que o faço.

Quero aqui congratular-me com o ex-Ministro da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública, do governo do ex-Presidente Lula, Paulo Van-
nuchi, por sua eleição a uma das vagas da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos. 

Sem dúvida, esse fato é motivo de orgulho para 
todos nós, brasileiros e brasileiras, especialmente para 
nós, militantes de direitos humanos no Brasil.

É inegavelmente uma clara demonstração de 
reconhecimento por uma vida dedicada ao respeito 
à dignidade humana, à defesa e à preservação dos 
direitos humanos neste País.

Vannuchi tem uma vida marcada pela luta em 
favor do restabelecimento da democracia no Brasil. 
Foi vítima da ditadura militar, sendo preso e torturado 
naquele período. Após a redemocratização, continuou 
firme na luta, desta vez para elucidar os assassinatos 
e as torturas cometidos durante a ditadura militar, ten-
do participado da produção de publicações e dossiês 
sobre o assunto. Foi o principal responsável pela ela-
boração do Plano Nacional de Direitos Humanos e um 
defensor destacado de que a Lei de Anistia não deve 
ser aplicada a torturadores.

Sua eleição, que muito nos honra, é uma conquis-
ta para as brasileiras e os brasileiros. Tenho certeza de 
que sua postura intransigente em defesa dos direitos 
humanos dará grande contribuição para a garantia 
desses direitos no continente americano.

Era isso, Sr. Presidente.
Eu gostaria, realmente, de fazer esse registro, 

porque eu entendo que é um reconhecimento à luta 
do Paulo Vannuchi, em defesa dos direitos humanos, 
e é um exemplo para todos os lutadores e lutadoras 
que incansavelmente neste País lutam pelos direitos 
de toda pessoa humana.

Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Rita, pela 
análise que faz do Plano Safra, pela sua importância, 
porque, além de gerar emprego, significa alimento mais 
barato para todo o nosso povo e toda a nossa gente. 

E o Paulo Vannuchi, de fato, é uma figura e uma 
pessoa especial. Eu tive a alegria de me encontrar 
com ele inúmeras vezes. De fato, ele é especial. Por 
isso, meus cumprimentos a ele, somando-me ao seu 
pronunciamento pela recente eleição. 

Meus cumprimentos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa:
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– como membros titulares, os Senadores Walter 
Pinheiro, José Pimentel e Humberto Costa, em 
substituição aos Senadores Wellington Dias, Ro-
drigo Rollemberg e Inácio Arruda e, como mem-
bros suplentes, os Senadores Ana Rita, Angela 
Portela, Antonio Carlos Valadares e Inácio Ar-
ruda, em substituição aos Senadores Eduardo 
Lopes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro e 
Zeze Perrella, respectivamente, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória n° 618, de 2013, conforme 
o Ofício n° 92, de 2013, da Liderança do Bloco 
de Apoio ao Governo no Senado Federal.

E a Presidência designa:

– como membros titulares, os Senadores Walter 
Pinheiro e José Pimentel, em substituição aos 
Senadores Rodrigo Rollemberg e Inácio Arruda 
e, como membros suplentes, as Senadoras Ana 
Rita, Angela Portela, Lídice da Mata e Vanessa 
Grazziotin, em substituição aos Senadores Edu-
ardo Lopes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro 
e Zeze Perrella, respectivamente, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória n° 619, de 2013, confor-
me o Ofício n° 93, de 2013, da Liderança do 
Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 92/2013-GLDBAG

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão 
Mista de exame da MP nº 618/2013, os senadores re-
lacionados na tabela abaixo.
 
TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro Ana Rita
José Pimentel Ângela Portela
Acir Gurgacz Antonio Carlos Valadares
Humberto Costa Inácio Arruda

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

Ofício nº 93/2013 – GLDBAG

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco 

de Apoio ao Governo, indica para compor a Comissão 

Mista de exame da MP nº619/2013, os senadores re-
lacionados na tabela abaixo.
 
TITULARES SUPLENTES
Walter Pinheiro Ana Rita
José Pimentel Ângela Portela
Acir Gurgacz Lídice da Mata
Wellington Dias Vanessa Grazziotin

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência lembra às Senadoras e aos Senado-
res que o Senado Federal está convocado para uma 
Sessão Especial a realizar-se quinta-feira, dia 13, às 
17 horas, destinada a comemorar os duzentos e cin-
quenta anos de nascimento de José Bonifácio de An-
drada e Silva – Patriarca da Independência do Brasil, 
de acordo com o Requerimento nº 261, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 167 
e 168, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, comunicando o envio à sanção, respec-
tivamente, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 196, 
de 2008; e 80, de 2005, com as Emendas oferecidas 
pelo Senado.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 167/13/PS-GSE

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada 

a emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei 
nº 34, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC nº 
196/08), que “Altera os art. 2º, 32 e 33 da Lei nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.”

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

Of. nº 168/13/PS-GSE

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada 

a emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei 
nº 3.482, de 2004, da Câmara dos Deputados (PLC 
nº 80/05), que “Institui o Dia Nacional da Matemática.”
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi enviada à sanção em 6-6-2013.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 36, de 
12 de junho de 2013, do Ministro de Estado da Pre-
vidência Social, por meio do qual informa que o órgão 
competente para tratar da matéria objeto do Reque-
rimento n° 339, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Vital do Rêgo, é o Ministério da Fazenda.

O Ofício foi encaminhado, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Enfim, terminamos a sessão do dia de hoje, 
lembrando a todos que, hoje, dia 12 de junho, Dia dos 
Namorados, muitos dos nossos servidores gostariam 
de estar na sua casa, com sua companheira, com seu 
companheiro, e estavam aqui, cumprindo o seu dever. 

Mas, para você que está assistindo à TV Sena-
do, um bom Dia dos Namorados. Se você está com 
o seu companheiro ou com a sua companheira, é um 
momento melhor; se você não está, lembre-se de que 
o ano que vem, nesta data, poderá ser bem melhor. 
Vamos ser sempre otimistas. 

O amor em primeiro lugar. 
Sinta o amor, viva o amor! 
Boa noite e que o Dia dos Namorados seja sem-

pre uma data lembrada com muito amor, carinho e 
respeito um pelo outro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, no final do mês de maio, quando foi 
divulgado o modesto crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro – de apenas 0,6% no primeiro tri-
mestre de 2013 –, tivemos uma grata surpresa: o PIB do 
setor agropecuário cresceu, no mesmo período, 9,7% 
em relação ao trimestre anterior, e 17% se comparado 
ao primeiro trimestre de 2012. Foi a maior alta trimestral 
desde 1998, o que deve ser comemorado.

Acabo de me referir a uma surpresa, mas o termo 
mais apropriado seria constatação. Afinal, há muito tempo 
o setor agrícola nacional é responsável por cerca de um 
terço do PIB brasileiro, além de gerar por volta de 37% 
dos empregos do País. Em resumo, a agropecuária vem 
ocupando a posição de locomotiva da economia brasileira.

Nesse contexto, é impossível deixar de destacar o 
papel importantíssimo dos pequenos e médios produtores 

rurais, especialmente aqueles que se dedicam à agricul-
tura familiar. Bem sabemos que esse tipo de agricultura é 
vital para o Brasil e especialmente para o Nordeste, pois, 
além de proporcionar o abastecimento do mercado, ga-
rante a segurança alimentar de milhões de famílias des-
te País. A agricultura familiar é responsável por 33% do 
PIB da agricultura, ocupa 84% das propriedades rurais 
brasileiras e emprega 74% da mão de obra do campo!

Consciente desta realidade, a Presidente Dilma 
Rousseff lançou, no Nordeste, o Plano Safra da Agricul-
tura Familiar 2013/2014, com investimentos da ordem 
de 39 bilhões de reais. Só para o Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, os 
investimentos chegam a 21 bilhões de reais, 3 bilhões 
a mais do que o plano anterior e com juros menores, 
variando entre 0,5% e 3,5% ao ano.

Um dado extremamente relevante é que o número 
de famílias beneficiadas no Garantia Safra será ampliado 
para 1,2 milhão, com garantia de parcelas estendidas 
enquanto durar a forte seca que tem atingido o Nordeste.

Aliás, merece destaque a notícia veiculada no úl-
timo dia 6 de junho, dando conta de que a Presidente 
Dilma irá lançar, até o final deste mês, o Plano Safra do 
Semiárido, específico para a Região Nordeste. Trata-
-se de uma iniciativa que deve ser comemorada, dian-
te das enormes dificuldades que os produtores rurais 
nordestinos vêm enfrentando ao atravessar uma das 
piores secas de todos os tempos.

O aumento dos investimentos governamentais 
no Nordeste – e mais especificamente na agricultura 
familiar – merece nosso aplauso, mas não deve ser 
imune a críticas.

Como vem acontecendo há dez anos, desde sua 
primeira edição, o Plano Safra da Agricultura Familiar deste 
ano não observa, na distribuição de recursos, o número 
de estabelecimentos rurais dedicados à agricultura familiar 
em cada Estado, o que prejudica sobremaneira o Nor-
deste brasileiro, onde há maior número de propriedades.

A esse respeito, apresentei o Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) nº 8, de 2012, assegurando que os recursos 
públicos federais previstos no orçamento da União para 
implantação da Política Nacional da Agricultura Familiar 
e Empreendimentos Familiares Rurais serão distribuídos 
proporcionalmente ao número de estabelecimentos de 
agricultura familiar ou de empreendimentos familiares 
rurais existentes em cada Estado, conforme dados do 
Censo Agropecuário oficial, inclusive os recursos des-
tinados ao Plano Safra da Agricultura Familiar.

O Projeto se encontra atualmente na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), com parecer favorável 
do eminente Senador Aécio Neves. Depois da CAE, 
ainda tramitará pela Comissão de Desenvolvimento 
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Regional e Turismo e pela Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, a quem cabe decisão terminativa.

Não tenho dúvidas de que meu projeto faz justi-
ça aos agricultores mais pobres e contribui, decisiva-
mente, para a redução das desigualdades regionais 
no Brasil, ainda tão marcantes e tão carentes de uma 
solução definitiva.

Ademais, trata-se de uma medida que aperfei-
çoará as iniciativas do Governo Federal no campo da 
agricultura familiar, destinando mais recursos públicos 
para quem deles mais precisa: aqueles agricultores 
que enfrentam as já tradicionais dificuldades da ativi-
dade agropecuária, agravadas imensamente pela seca 
avassaladora que aflige a Região Nordeste.

Louvo mais uma vez o lançamento deste impor-
tante instrumento que é o Plano Safra da Agricultura 
Familiar 2013/2014, o melhor e mais abrangente de 
todos os tempos! Ao mesmo tempo, no entanto, faço 
um apelo à sensibilidade e ao espírito público das Se-
nhoras e dos Senhores Senadores para que aprovem, 
o quanto antes, o PLS nº 8, de 2012, tão necessário 
para o agricultor nordestino mais sofrido!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória  

nº 609, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013, 
que reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
-Importação incidentes sobre a receita decor-
rente da venda no mercado interno e sobre a 
importação de produtos que compõem a ces-
ta básica, altera as Leis nºs 10.925, de 23 de 
julho de 2004, 10.147, de 21 de dezembro de 
2000, 10.825, de 30 de abril de 2004, 12.058, 
de 13 de outubro de 2009, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 12.599, de 23 de março de 
2012, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438, 

de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de mar-
ço de 2004, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 
9.074, de 7 de julho de 1995, e 9.427, de 26 
de dezembro de 1996; revoga dispositivo da 
Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 609, de 2013).
Parecer sob nº 21, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Edinho Araújo (PMDB/
SP); e Relator Revisor: Senador Lobão Filho 
(PMDB/MA), favorável à Medida Provisória e 
às Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 
21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57 a 
60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 
95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 
123, 126 e 127, nos termos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, que oferece; e 
pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 12.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 22.04.2013)
Prazo final prorrogado: 05.07.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 428, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de au-
toria do Deputado Gilmar Machado, que altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar o 
rateio entre empregados da cobrança adicional sobre 
as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e 
estabelecimentos similares.

Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 

o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
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obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

11 
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008, que já 

se encontram apensados, por regularem ma-
téria correlata (progressão de regime penal).

12 
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 19, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (declara A Voz do 
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).

13 
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e 
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (normas para as eleições).

14 
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 387, de 2011, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (registro e disseminação da produ-
ção técnico-científica).

15

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por 
regularem matéria correlata (ação regressiva 
previdenciária). 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 54 mi-
nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 17 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Ata da 94ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 14 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Romero Jucá, Ivo Cassol e Blairo Maggi
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 626, DE 2013

Na forma do disposto no art. 222 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, reque-
remos Voto de Aplauso pelo transcurso dos 80 anos de 
fundação da Associação Paulista de Imprensa, fundada 
em 1º de maio de 1933:

I – inserção em ata de voto de aplauso;
II – apresentação de congratulações.

Justificação

A Associação Paulista de Imprensa destaca-se 
no cenário nacional na defesa da imprensa livre, da 
defesa do direito de expressão, da liberdade de infor-
mação, e na preservação da ética profissional. 

Desde 1933 a Associação paulista de Imprensa 
teve a contribuição de nomes que são verdadeiros íco-
nes e referência para os profissionais da imprensa e 
para a sociedade brasileira, podendo destacar, entre 
tantos profissionais que se confundem com a história 
da imprensa do estado de São Paulo e em nosso país, 
Assis Chateaubriand, Casper Libero, Guilherme de 
Almeida, José Maria Lisboa, Monteiro Lobato, Paulo 
Zingg, Alberto Siqueira Reis.

Apresento um pouco sobre a história da Asso-
ciação Paulista de Imprensa, conforme informações 
do seu próprio site:

“Esta é a História da API – ASSOCIAÇÃO 
PAULISTA DE IMPRENSA – CASA DO JOR-
NALISTA DE SÃO PAULO – retrato de uma 
coletividade arrojada que sempre buscou in-
dependência, progresso e desenvolvimento 
seguindo o lema do povo paulista: Nom Du-
cor, Duco!
Acompanhando a história da API, paralelamen-
te a de São Paulo, em seu espaço jornalístico, 
podemos visualizar interessante conhecimen-
to global, sugestivo das diretrizes das leis da 
estática e da dinâmica social, conforme pre-
ceitua a sociologia.
Corria, portanto, o ano de 1933. Vivia-se o iní-
cio da era republicana. Eram passados mais 
de um século (mais exatamente 106 anos), 
desde o aparecimento em São Paulo, do pri-
meiro jornal impresso em tipografia – O “Farol 
Paulistano” cuja primeira edição saiu em feve-

reiro de 1827 – para que na Capital, surgisse 
a primeira entidade destinada a congregar os 
trabalhadores da imprensa, unindo empresá-
rios e trabalhadores numa agremiação que 
tivesse como objetivo principal defender os 
interesses de toda classe.
A necessidade de se criar uma entidade que 
pudesse abrigar unir e defender os profissio-
nais de imprensa se fazia sentir no período 
pós-republicano de 1890 á 1900, graças à 
vertiginosa progressão de São Paulo, tanto 
no que concerne ao setor econômico, cul-
tural e social, como também em relação à 
imprensa, que se via obrigada a apresentar 
progressos significativos na apresentação 
gráfica dos jornais, aumento da cobertura e 
do foco do noticiário.
A população desfrutava do progresso signifi-
cativo na área do ensino, em seus diferentes 
graus (primário, ginásio, escolas normais, 
nível superior) e do nascimento dos cursos 
politécnicos. Através da imprensa, mais exa-
tamente pelas colunas do jornal “Província 
de São Paulo” o cientista e médico Dr. Luiz 
Pereira Barreto, propunha em fins de 1889, a 
criação de uma Universidade em São Paulo. 
Ideia que, embora obtivesse muito apoio e en-
tusiasmo só seria concretizada 40 e poucos 
anos depois, ou seja, em 1933, ano em que 
também foi fundada a API. Porém, ainda em 
1895 após intensa campanha do eminente 
cientista veiculada pela imprensa, era fun-
dada a Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo, congregando os mais renomados 
cientistas da época.
Numa época em que na medicina surgiam 
nomes como Emilio Ribas, Oswaldo Cruz, 
Adolfo Lutz, Vital Brasil, Clemente Ferreira e 
tantos outros, Pereira Barreto, além de notá-
vel médico, era escritor e polemista que não 
fugia ao embate. Homem de largo tirocínio, 
era incentivador de grandes empreendimen-
tos. Suas campanhas habitualmente susten-
tadas pela imprensa tornaram-se vitoriosas 
como a fundação da Faculdade de Medicina 
de São Paulo organizada em 1913 por seu 
assistente Vieira de Carvalho, a Academia 
Paulista de Letras em 1909 e o Teatro Muni-
cipal em 1911.
Enquanto isso, na área da comunicação So-
cial, em 1891 era criado o “Diário Oficial” do 
Estado, com seu primeiro número circulando 
em 1º de maio daquele ano. Nas primeiras 
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décadas daquele século, começaram a surgir 
inúmeros órgãos de Imprensa, modernos para 
a época, com boa concepção gráfica, artigos 
interessantes e apreciados por uma popula-
ção que iniciava por desenvolver um apetite 
cultural interessante.
“Nasciam entre outros, “A Cigarra” uma revista 
cultural e literária, editada por Gelásio Pimen-
ta, em papel “glace” que ressaltava ilustrações 
finamente concebidas;” A Gazeta” fundada 
pelo jornalista Adolfo Araújo, o qual posterior-
mente foi sucedido pelo jornalista João Dente 
a quem Casper Líbero sucedeu, na nova fase 
do vespertino quase cinquenta anos depois. 
Os destaques daquela época eram o” Jornal 
do Comércio” edição de São Paulo;” A Plateia” 
a “Folha da Manhã” fundada por Olival Costa, 
Pedro Cunha e associados, Oswaldo Mariano 
editava a” Folha da Noite” empresa que lan-
çou o famoso caricaturista Belmonte (Bene-
dito Bastos Barreto). Aliás, a “Folha da Noite” 
em períodos posteriores, mudou os nomes 
para” Folha de São Paulo” e “Folha da Tarde”, 
tornando-se uma dos maiores diários do País. 
Ainda nas primeiras décadas daquele século, 
circulou o” Parafuso” editado pelo jornalista 
Baby de Andrade, periódico que explorava o 
sensacionalismo e os escândalos sociais. Baby 
acabou sendo assassinado.
Fundada por Assis Chateaubriand, a então 
Cadeia dos Diários Associados, tinha na ca-
pital bandeirante o “Diário de São Paulo”, o 
“Diário da Noite” e a Rádio Tupi. Naqueles 
jornais, á época, pontificavam os mais des-
tacados redatores entre os quais, Plinio Bar-
reto, Rubens do Amaral, Léo Vaz, os irmãos 
Breno e Pedro Ferraz do Amaral, Paulo Ma-
galhães e outros.
São da mesma época o “Diário Popular” e o 
“Estado de S. Paulo” que em 1975 comemo-
rou o seu centenário. Aliás, “O Estado” por 
volta de 1922, lançou uma edição vesper-
tina” o Estadinho”. Naquele diário despon-
tou mais um famoso caricaturista: Voltolino 
(Lemo Lemmi).
Ao comemorar seu centenário de fundação, 
“O Estado” inaugurou suas novas instalações 
aonde permanece até hoje. Sua edição ves-
pertina transformou-se no “Jornal da Tarde” 
recentemente desaparecido.
O “Correio Paulistano” fundado em junho de 
1854, alcançou o seu centenário, mas desa-
pareceu na década de 60. Outro importante 

jornal paulistano foi o “Diário Nacional” (na 
verdade um porta voz do Partido Democrático) 
conseguiu reunir em duas páginas um grupo 
de editores consagrados na ocasião como 
Paulo Nogueira, Sergio Milliet, Paulo Duarte, 
Pedro e Breno Ferraz do Amaral. Deixou de 
circular em 1932.
São Paulo, através da Imprensa, teve papel 
preponderante e de relevância nos desti-
nos da República até 1930. Três paulistas 
haviam ocupado a presidência da Repúbli-
ca: Prudente de Moraes, Campos Salles e 
Rodrigues Alves.
Já em 1928 sentia-se de maneira forte, a ne-
cessidade de organização dos trabalhos jor-
nalísticos e a consequente união de seus pro-
fissionais. A cidade possuía meios, ambiente e 
ótimos elementos para formar uma entidade da 
classe jornalística, a exemplo da Associação 
Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Foi 
então que se fundou em São Paulo o “Retiro 
dos Jornalistas” precursor da Associação Pau-
lista de Imprensa.
Concepção do meio intelectual e jornalístico 
da época, a Associação Paulista de Impren-
sa, foi à consequência da atuação de mais de 
cem anos da atividade de imprensa. A capital 
bandeirante, por essa época, era a segunda 
cidade mais populosa do País. O Rio de Janei-
ro, então Capital Federal, detinha o primeiro 
lugar com mais de dois milhões de habitantes. 
No continente sul-americano a cidade mais 
populosa era Buenos Aires.
Diferente da atualidade, quando se torna até 
impossível referir-se a São Paulo como cidade 
individualizada. Hoje, a Metrópole é a quinta 
maior cidade do Globo aonde, a maré humana 
extravasou seus limites, dando origem a maior 
densidade demográfica do País. A região me-
tropolitana de São Paulo abrange um conjunto 
de 37 municípios, em cujos 7951 quilômetros 
quadrados residem aproximadamente 19 mi-
lhões de habitantes.
O retardamento da evolução da Imprensa 
no Brasil foi consequência de causas que 
determinaram a São Paulo, fundado em 
1554, séculos de atraso em relação a cida-
des mais evoluídas em outros países. Essa 
condição só pode começar a ser superada 
a partir de 1827 quando foi fundado o “Fa-
rol Paulistano”.
A natureza feitorial da colonização; o atraso 
das populações mestiças; predominância do 
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analfabetismo; ausência de urbanização; pre-
cariedade da burocracia estatal; incipiência 
das atividades comerciais e industriais além 
do reflexo da censura e do obscurantismo me-
tropolitanos foram razões determinantes para 
mais de três séculos de atraso.
Em termos nacionais, apesar da iniciativa de 
Hipólito José da Costa com seu “Correio Bra-
siliense” que se batia pela independência do 
Brasil, ao tempo em que o País ainda se achava 
sob o jugo colonizador, editado em Londres e 
distribuído apenas na Capital do Rio de Janeiro, 
apenas em 1808 com a mudança da corte de 
Lisboa para o Rio de Janeiro, é que se fundou 
por decreto do Príncipe-Regente D. João, a 
“Impressão Regia” mais tarde designada por 
“imprensa Nacional”.
Enquanto em São Paulo dominava o obscuran-
tismo feudal, em 1º de abril de 1824 na cidade 
de Fortaleza, Ceará, em tipografia própria, co-
meçou a ser editado o “Diário do Governo da 
Província do Ceará”. Um século depois em 14 
de julho de 1925, surgia a entidade associativa 
dos profissionais de Imprensa daquele estado 
que deu origem a ACI.
No Rio de Janeiro, Capital do Reino, surgia em 
10 de setembro de 1808 a “Gazeta do Rio de 
Janeiro. Decorridos cem anos – 7 de Abril de 
1908 – era instalada a associação nacional de 
jornalistas sob a denominação de Associação 
Brasileira de Imprensa que foi precedida, por 
um “Clube dos Repórteres” o qual funcionou 
no começo do século XX, na Rua do Teatro e 
que, por desvirtuamento de suas finalidades 
acabou se transformando em casa de jogos 
proibidos e foi fechado pela policia.
Foram necessários também em São Paulo, a 
exemplo das demais cidades brasileiras, mui-
tos anos para que pudesse surgir uma cons-
ciência profissional de redatores, repórteres e 
demais profissionais dos jornais, consideradas 
as circunstâncias em que foram desenvolvi-
dos os trabalhos de Imprensa que, durante 
largo período de tempo, foi mais exercitado 
por políticos e literatos do que por noticiaris-
tas autênticos.
A consciência das necessidades jornalísti-
ca em São Paulo teve início por parte dos 
auxiliares de redações (os quais, no local 
das ocorrências obtinham os dados para as 
noticias ou a reportagem) pressionando os 
editores para que em São Paulo fosse esta-
belecida uma entidade autônoma, totalmente 

independente da entidade estabelecida no 
Rio de Janeiro.
Desta forma por volta de 1926/1928, alguns 
jornalistas, liderados pelos editores do “Correio 
Paulistano” Hermes Lima, Menotti Del Pichia 
e Cassiano Ricardo, resolveram criar uma 
entidade que, além de recreativa, cuidasse 
também dos interesses da classe, fundando 
o “Retiro dos Jornalistas”. Entretanto a enti-
dade não chegou a funcionar plenamente em 
função de que se tratava de um tipo de clube 
fechado, circunscrito apenas a 25 jornalistas 
fundadores que, em sua esmagadora maioria 
pertenciam ao “Correio Paulistano” jornal que 
à época funcionava como porta-voz do Gover-
no de São Paulo, tido até mesmo como órgão 
extraoficial da situação governista, ligado ao 
velho partido Republicano Paulista.
Enquanto os jornalistas não conseguiam esta-
belecer sua tão ansiada associação, São Pau-
lo em 1929 era envolvido desde os primeiros 
meses do ano numa atmosfera de imprevisão 
e incertezas, graças aos preços do câmbio 
e do café que em alta, anunciavam o perigo 
de uma queda trazendo sérias preocupações 
para a economia paulista. Confirmaram-se as 
previsões mais pessimistas e com a notícia 
do “crack” da Bolsa de Nova York, a econo-
mia paulista foi arrastada na crise financeira 
de âmbito mundial.
Grandes empresas faliram ou entraram em 
concordata, bancos quebraram, atacadistas 
e o comercio em geral sofreram fortes conse-
quências, a recessão se instala na mais forte 
economia do País. O período de 1930 a 1932 
foi um dos mais difíceis e conturbados para a 
vida de São Paulo, mesmo assim, permanecia 
viva a perspectiva de num futuro próximo se 
fundar em bases mais amplas uma entidade 
que juntamente com a parte cultural e social 
pudesse reunir os jornalistas para atender aos 
interesses da classe.
O que se imaginava era uma entidade indepen-
dente que pudesse manter-se por conta pró-
pria, através da contribuição dos associados. 
Descartava-se em principio, a ajuda através de 
verbas, doações ou auxilio governamental ou 
de entidades particulares, assunto que seria 
tratado oportunamente, há seu tempo.
Entretanto a situação em São Paulo era explo-
siva e segundo artigo de Alfredo Ellis Junior 
“… após o covarde assassinato dos jovens 
estudantes Miragaia, Martins, Dráuzio e Ca-
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margo o povo paulista unido, formava uma 
mistura gasosa, que esperava uma simples 
faísca para explodir…” São Paulo era um bar-
ril de pólvora e após o empastelamento do 
jornal “Correio da Tarde”, na madrugada de 9 
de julho de 1932, iniciava-se um movimento 
armado, liderado por militares e civis de São 
Paulo, que se batiam pela constituição que, 
pretendia acabar com o governo de exceção 
fazendo com que o governo federal convo-
casse uma constituinte através de eleições 
livres e democráticas.
Jornalistas paulistas como Ibrahim Nobre, 
Gama Cerqueira, Altino Arantes, Francisco 
Morato, Júlio de Mesquita Filho, Paulo de Mo-
raes Barros entre outros figuraram como lide-
res dos revolucionários. Depois de sangrentas 
batalhas e da morte de muitos paulistas, em 
3 de outubro de 1932, terminou a revolução 
com a assinatura de tratado de armistício, 
após a prisão dos chefes da revolução em-
barcados para Recife e posteriormente exi-
lados para Lisboa.
Mesmo derrotados pela esmagadora supe-
rioridade das forças federais os paulistas 
puderam comemorar em 3 de maio de 1933 
a convocação de eleições gerais através do 
voto popular o principal ideal pelo qual se 
bateram as forças constitucionalistas. Em 
pouco tempo as forças produtivas paulistas 
deram a resposta e já em 1933 à produção 
algodoeira, a produção citrícola e a expansão 
industrial conseguiam superar suas as mar-
cas e iniciar a fase de ascensão econômica 
do estado mais pujante da nação.
Assim com melhores perspectivas 1933, se 
iniciou com o surgimento de diversas entida-
des que, no decorrer do tempo tiveram como 
missão influir decisivamente na elevação da 
vida social, educativa e cultural da metrópole 
bandeirante.
Assim a exemplo da “Bandeira Paulista de Al-
fabetização” fundada pela educadora Chiqui-
nha Rodrigues, os “sanatorinhos” São Paulo” 
fundados em Campos do Jordão por iniciativa 
do tisiólogo Paula Souza, a “Sociedade dos 
Amigos da Cidade” fundada por um grupo lide-
rado por renomados urbanistas – Prestes Maia, 
Machado de Campos, Anhaia Mello, Ubaldo 
Caiuby, Valencio de Barros entre outros que 
eram assessorados por jornalistas como Go-
dofredo da Silva Telles e Pinheiro Junior. Ainda 
nessa ocasião nascia a Escola de sociologia 

e Politica (mais tarde incorporada a USP) e 
a Escola Paulista de Medicina que passou a 
pertencer a PUC.
No final de 1933, realizava-se em São Paulo 
importante congresso de Imprensa. O concla-
ve detalhadamente elaborado durante meses 
teve brilhante repercussão e como conse-
quência nascia a Associação Paulista de 
Imprensa.
O primeiro presidente eleito da API foi o Jor-
nalista Alberto Siqueira Reis, liderando uma 
diretoria composta por nomes como Sud Men-
nucci, Assis Chateaubriand, Galeão Coutinho, 
Ruy Nogueira Martins, Pedro de Souza, Julio 
Cosi, Thiers Ferraz Lopes, Hernani Coelho e 
Julio Francfort, Manuel Carlos Figueiredo Fer-
ras, Candido Mota Filho, Horácio de Andrade 
e Pedro Ferraz do Amaral entre outros. A pri-
meira sede da entidade situava-se em duas 
salas grandes, contiguas num prédio da Rua 
Xavier de Toledo aonde tomou posse e se ins-
talou a diretoria. Começavam a partir de então 
as grandes batalhas lideradas pelas sucessi-
vas diretorias da entidade. Em novembro de 
1936 o jornalista Spencer Vampré ao visitar a 
sede da Associação e constatar o trabalho ali 
desenvolvido grafou:
“… Se o jornal é o livro cotidiano do povo, 
cada redação é uma pequena universidade, 
e esta Associação Paulista de Imprensa é 
uma forja viva da Nação, que aqui se edifica 
dia a dia…”
Essa máxima foi aplicada pela administração 
da entidade presidida pelos jornalista Honório 
de Selos (1935 á 1938) que iniciando sua luta 
por benefícios para os jornalistas paulistas ins-
tituiu o programa de Casa Própria através de 
Carteira Predial, Seguro de Vida, Assistência 
Médica com desconto para os associados, ins-
crição dos associados na Caixa de Previdência 
Social (hoje INSS). Em 7 de abril de 1935 os 
associados da API fundaram o então Sindica-
to dos Jornalistas Profissionais de São Paulo 
que por mais de 20 anos funcionou abrigado 
na sede da Casa do Jornalista de São Paulo. 
Os associados e dirigentes do sindicato eram 
em sua esmagadora maioria oriundos dos qua-
dros associativos da Associação Paulista de 
Imprensa. Em fins de abril de 1938 num pleito 
muito animado e concorrido, conforme noticiava 
a imprensa da época, verificou-se a vitória da 
chapa encabeçada pelo conhecido jornalista , 
poeta e escritor Guilherme de Almeida, mem-
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bro da Academia Paulista e Brasileira de Letras 
e redator do “ O Estado de São Paulo”. Já na 
época, radialistas, jornalistas, propagandistas 
(hoje publicitários) trabalhavam junto na API 
e as Rádios Cruzeiro do Sul e Tupi , semanal-
mente transmitiam programas e sessões da API 
com aparelhagem instalada na então sede da 
entidade situada á Rua XV de Novembro no 
centro de São Paulo. Enquanto isso a Radio 
Difusora – antiga PRF-3 – em comemoração 
ao 5º. Ano da entidade passou a transmitir um 
programa radiofônico semanal de uma hora 
para discutir as necessidades dos jornalistas 
de São Paulo. Em fins de 1939 realizava-se 
nova eleição saindo vencedora a chapa pre-
sidida pelo jornalista José Maria Lisboa do 
“Diário Popular”, tendo como vice-presidente 
Eduardo Pelegrini 1º. Secretario Pedro Cunha 
um dos fundadores da “Folha da Manhã” em 
cuja redação trabalhava.
Enquanto a API seguia sua trajetória vitorio-
sa o mundo foi sacudido pela eclosão da 2ª 
guerra mundial, quando as tropas de Hitler, 
numa investida de surpresa, invadiram a 
Bélgica, Holanda e a Polônia sem a menor 
resistência.
No campo nacional encontrava-se em pleno 
vigor a linha dura do Estado Novo, totalitário, 
estabelecido a partir de 1937. A API se contra-
punha como entidade dos jornalistas ao DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda) 
e aos DEIPS (Departamentos Estaduais de 
Imprensa e Propaganda), organismos ligados 
diretamente ao gabinete presidencial. A Im-
prensa da época, Jornais, Revistas e Rádios, 
vivia sob o regime da mais severa censura. 
O único jornal que tentou protestar contra tal 
estado de coisas foi “O Estado de São Pau-
lo”, principalmente por que o jornalista Julio 
de Mesquita Filho, seu diretor, e seu cunhado 
Armando Salles de Oliveira (ex-governador, 
preso e exilado pelas forças de Getulio) eram 
os mais autênticos representantes das forças 
democráticas. O Resultado foi que o grande 
matutino foi invadido por forças militares que 
o ocuparam por ordem do então governador 
Adhemar de Barros.
Naquela ocasião a API presidida por José 
Maria Lisboa que já havia conseguido junto 
ao governo do estado a doação do imóvel 
situado então na Rua Livre (hoje Alvares Ma-
chado) (aonde existiam duas casas pequenas 
que foram demolidas) permitindo que ali pu-

desse ser mais tarde levantada o Edifício de 
10 andares – sede própria da API – “A Casa 
do Jornalista”, resolveu se empenhar com toda 
a diretoria no sentido de impedir a ocupação 
do “Estado”.
A diretoria da API liderada por José Maria 
Lisboa empenhou-se de todas as maneiras 
para tentar desmascarar a manobra sórdida 
do assalto executado pela polícia, a mando do 
então interventor Adhemar de Barros quando 
os policiais após terem invadido o Jornal (si-
tuado na Rua Boa Vista, esquina da ladeira 
Porto Geral), efetuaram uma busca em todas 
as suas dependências nada encontrando de 
anormal. Voltaram porém no dia seguinte e , 
diante da estupefação de todos, encontraram 
no forro do prédio, um embrulho contendo 
armas. Porém apurou-se que os jornais que 
envolviam as armas eram datados da véspe-
ra, desmascarando a manobra indecorosa. 
Não obstante, o fato serviu de pretexto para 
ocupação do jornal. Entretanto, nem mesmo a 
intervenção da API pode impedir a ocupação, 
dada a forma truculenta e arbitrária com que 
agiam os detentores do poder.
Amargurado com tal acontecimento José Ma-
ria Lisboa Junior cujo mandato estava prestes 
a findar, tentou resistir aos apelos que lhe 
eram dirigidos, a fim de que exercesse mais 
um mandato, em reeleição. Acabou entretanto 
cedendo aos apelos que lhe dirigiam os jor-
nalistas, que nele viam a figura de prestigio 
capaz de, se não impedir, ao menos atenuar 
os abusos então praticados contra a liberda-
de de imprensa. Porém José Maria Lisboa 
reeleito não cumpriu nem metade de seu 
mandato, em virtude de ter falecido no Rio 
de Janeiro durante uma delicada intervenção 
cirúrgica. Assumiu então o jornalista Eduardo 
Pelegrini que convocou novas eleições para 
o preenchimento efetivo da vaga. Mais uma 
vez, as forças do Estado Novo (que não con-
tentes com os instrumentos que já detinham 
queriam controlar mais ainda a Imprensa), 
tentaram apoderar-se da API, lançando como 
candidato da oposição o jornalista e educador 
Sud Mennucci, na ocasião pertencente à re-
dação do “Estado de São Paulo” que estava 
sob intervenção do governo.
Mas as forças governamentais foram derrota-
das pela vontade dos jornalistas de São Paulo e 
Eduardo Pellegrinmi exerceu a presidencia por 
dois mandatos. Em sua administração contou 
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com a colaboração de ilustres jornalistas da 
época como Arco e Flexa, Pedro Monteleone, 
Américo Bologna e Casper Líbero, então di-
retor de “A Gazeta”. Entretanto em agosto de 
1943, uma catástrofe aérea causou profundo 
pesar aos meios jornalísticos paulistas quan-
do uma aeronave de passageiros que havia 
decolado de São Paulo, precipitou-se na baia 
da Guanabara ao tentar pousar no aeroporto 
da então Capital Federal.
Entretanto a API apesar da forte censura aos 
meios de Imprensa prosseguia ativa defen-
dendo e lutando pelos interesses da classe 
jornalística paulista. Um dos fatos marcantes 
da época ocorreu quando uma delegação de 
jornalistas colombianos foi recebida em São 
Paulo pela diretoria da API, que recepcionou 
os visitantes permitindo a troca de informações 
acerca da situação Imprensa na Colômbia e 
no Brasil. Exposto o quadro real existente no 
Brasil, descobriu-se que a nossa situação era 
crítica em relação aquele País vizinho aonde 
se achava em vigor um sistema de plena ga-
rantia de liberdade de imprensa.
Na ocasião o presidente da API foi intimado a 
comparecer ao DIP para responder pela acusa-
ção de que ao revelar e veicular a situação da 
imprensa brasileira aos colegas colombianos, 
havia divulgado informações e conceitos que 
denegriam o País e por que a entidade nunca 
havia manifestado solidariedade ao chefe do 
governo federal. Ao depor o presidente da API 
declarou textualmente :
Na verdade limitamo-nos a expor um quadro, 
cujos contornos foram definidos por leis e de-
cretos baixados pelo próprio governo, de ma-
neira que, daí resultava uma situação vexatória 
para nosso País e se não havíamos enviado 
manifestação de solidariedade incondicional 
ao chefe do Estado Novo, foi por que não po-
díamos renunciar ao que é irrenunciável ou 
seja a capacidade de renunciar…
Encaminhadas tais declarações todos espera-
vam por um mandato de prisão, como costu-
mava então acontecer em casos semelhantes, 
o que graças à queda do Estado Novo não 
aconteceu.
Continuou sua trajetória a API com a eleição 
do jornalista Leoncio Ribas Marinho 6º. Presi-
dente da Casa do Jornalista de São Paulo. Em 
sua administração foi inaugurada a sede pró-
pria hoje existente. Foi sucedido em 1949 pelo 
jornalista Arsênio Tavolieri, que administrou a 

entidade até 1955. Na sequencia a entidade 
foi presidida de 1955 á 1957 pelo jornalista, 
escritor e sertanista Willy Aureli.
Além do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
de São Paulo, na Associação Paulista de Im-
prensa foram gestados e fundadas importantes 
entidades como a Associação dos Repórteres 
Fotográficos de São Paulo ; a Sociedade Pau-
lista de Escritores, a Associação Brasileira de 
Escritores, a Sociedade Geográfica e outras 
entidades culturais como a Casa do Poeta 
Lampião de Gás de São Paulo. Em 1955 a 
API foi uma das principais organizadoras do VI 
Congresso Nacional de Jornalistas realizado 
em Belo Horizonte, comparecendo com uma 
delegação de 64 jornalistas sob a chefia do 
jornalista José de Freitas Nobre.
Em 1958 Arsênio Tavolieri era conduzido a pre-
sidencia da entidade. Reeleito em 1961 mas, 
decepcionado pela não concessão de verbas 
para concluir as obras da nova sede, a enti-
dade entrou numa fase negativa de marasmo, 
sendo sucessivamente presidida por jornalísti-
cas aliados com entidades politico/partidárias. 
A fase só foi interrompida quando da eleição 
de Adriano Campanhole (1972/1973) que to-
mou uma série de medidas de eficiência para 
recuperar a tradicional associação dos traba-
lhadores da imprensa.
Entretanto mais uma vez as forças politicas 
atuaram e na sequencia Paulo Zingg e Car-
los Correia de Oliveira comandaram por mais 
de 30 anos a entidade representando a ten-
dência ideológica governamental quando em 
meados de 2001 o jornalista e professor Adol-
fo Lemes Gilioli assumiu a presidencia, subs-
tituindo Carlos Correia de Oliveira que havia 
se licenciado do cargo. Na sequencia Romeu 
Agnelli em 2003 representando os jornalistas 
sindicalizados, foi substituído em 2006 por JB 
Oliveira que se licenciou em julho daquele ano 
assumindo a presidencia o jornalista Manuel 
da Costa Carregosa que presidiu a entidade 
até 2007, proporcionando uma nova dimensão 
a agremiação, instituindo mais de 30 diretorias 
representando todas as formas e tendências 
de comunicação existentes. Porém quando 
JB de Oliveira (que havia se candidatado a 
Deputado Federal sem sucesso) reassumiu 
a presidencia , anulou e extinguiu todas as 
iniciativas do presidente Costa Carregosa fa-
zendo com que, por mais um ano, a entidade 
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retornasse a condição de marasmo vivida em 
períodos anteriores.
Em 2009 Costa Carregosa por unanimidade, 
foi eleito para a presidencia representando as 
forças democráticas e sociais dos jornalistas e 
da comunicação social de São Paulo. Entretan-
to dadas as circunstâncias em que encontrou a 
“Casa do Jornalista de São Paulo” o jornalista 
resolveu promover uma completa reestrutura-
ção da entidade primeiramente renunciando 
a seu mandato e em seguida, provocando a 
convocação de eleições para conduzir ainda 
em 2009, Sérgio Redó (atual presidente, ree-
leito) á presidencia com a missão de reerguer 
e readequar a entidade aos tempos, meios, 
métodos e ferramentas atuais.”

Sala das Sessões, 12 de junho de 2013. – Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 228, DE 2013

Acrescenta inciso VII-C ao art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do 
art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Fede-
ral, e determina outras providências”, com 
a finalidade de incluir no rol de crimes he-
diondos o delito de falsificação, corrupção, 
adulteração ou alteração de substância ou 
produtos alimentícios. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII-C:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................

VII-C – Corromper, adulterar, falsificar ou alte-
rar substância ou produto alimentício destina-
do a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo (Art. 272, caput, 
§§ 1º e 1º-A, com a redação dada pela Lei nº 
9.677, de 2 de julho de 1998).” (NR)

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

Justificação

Este Projeto de Lei do Senado tem como ob-
jetivo acrescentar o inciso VII-C no art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que “dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, 
da Constituição Federal, e determina outras providên-
cias”, incluindo no rol de crimes hediondos o delito de 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 
substância ou produtos alimentícios (Art. 272, caput, 
§§ 1º e 1º-A, com a redação dada pela Lei nº 9.677, 
de 2 de julho de 1998).

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, 
constituem direitos básicos do consumidor “a proteção 
da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos” (art. 6º, I) e “a infor-
mação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem” (art. 6º, III).

Por sua vez, o referido diploma legal estabelece 
ainda que “o fornecedor não poderá colocar no mer-
cado de consumo produto ou serviço que sabe ou 
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou segurança” (art. 10, caput).

Entretanto, a despeito da determinação legal, o 
que se verifica na realidade é um total desrespeito aos 
direitos do consumidor. 

São cada vez mais frequentes as notícias sobre 
a adição de soda cáustica e água oxigenada em leites 
UHT, substâncias essas que mascaram um produto 
com falha na origem, além de tornar o processo mais 
barato e causar a oxidação das vitaminas A e E. O suco 
de maçã pode vir contaminado por arsênio ou mesmo 
xarope de milho, adoçante sintético e ácido málico. No 
suco de laranja, existe uma proporção correta entre o 
ácido isocítrico e outros ácidos existentes no suco de 
laranja. Até o café, bebida popular no Brasil, pode vir 
misturado com milho, cevada e centeio, além de fubá 
e caramelo, visando atrair os consumidores que gos-
tam de doce. Alguns chegam ainda a conter madeira 
e cascas de árvore.

Segundo o Ministério da Agricultura, os fabri-
cantes de alimentos são obrigados a informar a lista 
completa de ingredientes de todos os produtos que 
serão comercializados. No caso, a lista de ingredien-
tes deve ser indicada no rótulo em ordem decrescente 
de quantidade, sendo os aditivos citados com função 
e nome e número de INS (Sistema Internacional de 
Numeração de Aditivos Alimentares).

Infelizmente, não é isso o que ocorre. Seja para 
mudar o sabor ou até mesmo para baratear o custo de 
produção do alimento, muitos ingredientes são adicio-
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nados ou substituídos por outros, sem que isso seja 
devidamente informado na embalagem do produto. 
Ademais, para agravar a situação, tal adulteração, na 
grande maioria das vezes, é imperceptível para o con-
sumidor. Conforme a Coordenadora da Associação de 
Defesa do Consumidor ProTeste, “é muito difícil que 
se perceba alguma adulteração no produto somente 
pelo paladar. Por isso, é preciso que testes detalhados 
sejam feitos tanto pelos órgãos fiscalizadores, quanto 
pelas entidades de defesa do consumidor”.

Assim, diante da gravidade desses fatos, que 
podem causar grande dano à coletividade, atingindo 
um número indeterminado de pessoas, propomos a 
inclusão do delito de falsificação, corrupção, adultera-
ção ou alteração de substância ou produtos alimen-
tícios (Art. 272, caput, §§ 1º e 1º-A, com a redação 
dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998) no rol 
de crimes hediondos.

Sala das Sessões, – Senador Waldemir Moka.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) 
(Vide Lei nº 7.210, de 1984)

I – homicídio (art. 121), quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, ainda que co-
metido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 
121, § 2o, I, II, III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 
8.930, de 1994)

II – latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso in-
cluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

III – extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 
2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

IV – extorsão mediante seqüestro e na forma 
qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o); (Inciso 
incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

V – estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e 
§§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009)

VII – epidemia com resultado morte (art. 267, § 
1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)

VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 
9.695, de 1998)

VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, 
com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho 
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

<P 
III – ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcio-

nal ao agravo, além da indenização por dano material, 
moral ou à imagem;

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação 
de assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo 
de crença religiosa ou de convicção filosófica ou polí-
tica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, nin-
guém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por deter-
minação judicial;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comu-
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nicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profis-
sionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informa-
ção e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional;

XV – é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos ter-
mos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 
seus bens;

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem 
armas, em locais abertos ao público, independentemen-
te de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

XVII – é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, 
a de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulso-
riamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas 
por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-
-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expres-
samente autorizadas, têm legitimidade para representar 
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função 

social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, mediante justa e prévia inde-
nização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ul-
terior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim de-
finida em lei, desde que trabalhada pela família, não 
será objeto de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei 
sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo 
de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em 

obras coletivas e à reprodução da imagem e voz hu-
manas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento 
econômico das obras que criarem ou de que partici-
parem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas 
representações sindicais e associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização, 
bem como proteção às criações industriais, à proprie-
dade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e 
o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situ-

ados no País será regulada pela lei brasileira em bene-
fício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que 
não lhes seja mais favorável a lei pessoal do “de cujus”;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a 
defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado; (Regulamento)

XXXIV – são a todos assegurados, independen-
temente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder;

b) a obtenção de certidões em repartições pú-
blicas, para defesa de direitos e esclarecimento de 
situações de interesse pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito;

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com 

a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o de-

fina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para be-

neficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atenta-

tória dos direitos e liberdades fundamentais;
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XLII – a prática do racismo constitui crime ina-
fiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 
nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e 
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura 
, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 
eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível 
a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático;

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do con-
denado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da 
lei, estendidas aos sucessores e contra eles execu-
tadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena 
e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, 

nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabeleci-

mentos distintos, de acordo com a natureza do delito, 
a idade e o sexo do apenado;

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à in-
tegridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições 
para que possam permanecer com seus filhos durante 
o período de amamentação;

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado an-
tes da naturalização, ou de comprovado envolvimento 
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estran-
geiro por crime político ou de opinião;

LIII – ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente;

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou ad-
ministrativo, e aos acusados em geral são assegura-

dos o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos;

LVII – ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será sub-
metido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei; (Regulamento).

LIX – será admitida ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos 
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 
interesse social o exigirem;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante de-
lito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados imediatamente 
ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa 
por ele indicada;

LXIII – o preso será informado de seus direitos, 
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o preso tem direito à identificação dos 
responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório 
policial;

LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxa-
da pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, 
com ou sem fiança;

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo 
a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do deposi-
tário infiel;

LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
“habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsá-
vel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por:

a) partido político com representação no Con-
gresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
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há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sem-
pre que a falta de norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e 
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á “habeas-data”:
a) para assegurar o conhecimento de informa-

ções relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou admi-
nistrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao pa-
trimônio público ou de entidade de que o Estado par-
ticipe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e 
do ônus da sucumbência;

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por 
erro judiciário, assim como o que ficar preso além do 
tempo fixado na sentença;

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de “habeas-

-corpus” e “habeas-data”, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. (Regulamento)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrati-
vo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º – As normas definidoras dos direitos e ga-
rantias fundamentais têm aplicação imediata.

§ 2º – Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorrentes do re-
gime e dos princípios por ela adotados, ou dos trata-
dos internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos 
aprovados na forma deste parágrafo)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)
....................................................................................

(À Comissão Temporária de Reforma do Có-
digo Penal Brasileiro.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229, DE 2013

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
para tornar obrigatória a cobertura da in-
ternação domiciliar e da assistência em re-
gime de hospital-dia, pelo plano-referência 
e pela segmentação que inclua internação 
hospitalar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de 

junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º  ...........................................................
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: 
prestação continuada de serviços ou cobertu-
ra de custos assistenciais a preço pré ou pós-
-estabelecido, por prazo indeterminado, com a 
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 
assistência à saúde, pela faculdade de acesso 
e atendimento por profissionais ou serviços de 
saúde, livremente escolhidos, integrantes ou 
não de rede credenciada, contratada ou refe-
renciada, visando à assistência odontológica ou 
à assistência médica em regimes ambulatorial, 
de hospital-dia e de internações hospitalar e 
domiciliar, a ser paga integral ou parcialmente 
a expensas da operadora contratada, mediante 
reembolso ou pagamento direto ao prestador, 
por conta e ordem do consumidor;
..................................................................” (NR)

Art. 2º O art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. É instituído o plano-referência de as-
sistência à saúde, com cobertura de assistên-
cia médico-ambulatorial, de hospital-dia e de 
internações hospitalar e domiciliar, compre-
endendo partos e tratamentos, realizados ex-
clusivamente no Brasil, com padrão de enfer-
maria, centro de terapia intensiva, ou similar, 
quando necessária a internação hospitalar, das 
doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Rela-
cionados à Saúde, da Organização Mundial 
da Saúde, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
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 .......................................................................
VI – fornecimento de medicamentos para tra-
tamento domiciliar fora do regime de interna-
ção domiciliar;
 .......................................................................
§ 5º A internação domiciliar prevista no caput 
só poderá ocorrer por indicação médica e com 
a expressa concordância do paciente, quando 
este for capaz de dar o seu consentimento, ou 
de sua família, mediante assinatura de termo 
de consentimento informado.” (NR)

Art. 3º O art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12.  .........................................................
 .......................................................................
II −  ................................................................
a) cobertura de assistência em regime de hos-
pital-dia e de internações hospitalar e domici-
liar, observado o disposto no § 5º do art. 10, 
vedada a limitação de prazo, valor máximo e 
quantidade, em clínicas básicas e especiali-
zadas, reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina, admitindo-se a exclusão dos 
procedimentos obstétricos;
 .......................................................................
c) cobertura de despesas referentes a hono-
rários médicos e a serviços gerais de enfer-
magem e alimentação, durante assistência em 
regime de hospital-dia e de internação hos-
pitalar, e a honorários médicos e a serviços 
prestados por outros profissionais de saúde 
e prescritos pelo médico assistente, durante 
internação domiciliar;
d) cobertura de exames complementares in-
dispensáveis para o controle da evolução da 
doença e elucidação diagnóstica, fornecimento 
de medicamentos, anestésicos, gases medici-
nais, transfusões e sessões de quimioterapia 
e radioterapia, conforme prescrição do médico 
assistente, realizados ou ministrados durante o 
período de assistência em regime de hospital-
-dia e de internação hospitalar e domiciliar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo 
materiais utilizados, assim como da remoção 
do paciente, comprovadamente necessária ou 
prescrita, dentro dos limites de abrangência 
geográfica previstos no contrato, em território 
brasileiro;
 .......................................................................
g) cobertura de despesas com cuidador de 
paciente em internação domiciliar, em caso 

de indicação médica e se não houver previsão 
contratual em contrário.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias da data de sua publicação.

Justificação

A Lei nº 9.656, de 1998, trouxe ganhos impor-
tantes para os consumidores de planos de saúde, 
como a instituição do plano-referência de assistência 
à saúde, que garante a obrigatoriedade de cobertura 
de procedimentos ambulatoriais e hospitalares reali-
zados no território nacional e a internação hospitalar 
em enfermaria e em centro de terapia intensiva ou si-
milar. No entanto, alguns procedimentos não são de 
cobertura obrigatória, como a internação domiciliar e 
a assistência em regime de hospital-dia.

Essas duas modalidades de atenção já são dis-
ponibilizadas no âmbito do sistema público de saú-
de. A adoção dessas práticas pelo Sistema Único de 
Saúde é um claro reconhecimento dos benefícios que 
elas promovem, tanto para pacientes e seus familia-
res quanto para os provedores dos serviços de saúde, 
uma vez que permitem assistência mais humanizada 
e livre dos riscos associados à internação hospitalar 
prolongada, além de se constituírem como medidas 
racionalizadoras dos custos da atenção.

A internação domiciliar, nos casos em que é indi-
cada, representa uma alternativa assistencial que pos-
sibilita a redução da demanda por vagas em hospitais, 
do tempo de permanência hospitalar e da ocorrência 
de infecções hospitalares. Ela é utilizada para garantir 
a continuidade do tratamento do paciente que, tendo 
sido assistido em regime de internação hospitalar e 
que ainda demanda atenção e cuidados especializa-
dos, pode receber os cuidados de que necessita no 
seu domicílio.

No entanto, não há, no ordenamento jurídico vi-
gente, norma que determine a obrigatoriedade de co-
bertura da assistência domiciliar por parte dos planos 
privados de assistência à saúde, o que deixa milhares 
de usuários desses planos à margem dos benefícios 
dessa modalidade assistencial, que é, inclusive, reco-
nhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Da mesma forma, a obrigatoriedade de cobertu-
ra da assistência médico-hospitalar conhecida como 
“hospital-dia” também precisa ser explicitada na Lei dos 
Planos de Saúde. Esse regime é utilizado quando a 
internação hospitalar ou domiciliar não são indicadas 
e o paciente necessita de abordagens assistenciais 
providas diretamente pelos serviços de saúde, como 
é o caso do acompanhamento de pacientes psiquiá-
tricos e da administração supervisionada de alguns 
medicamentos.
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Por entendermos que a medida proposta traz 
ganhos importantes tanto para os pacientes quanto 
para os serviços de saúde é que apresentamos este 
projeto de lei, para o qual solicitamos o apoio dos no-
bres Parlamentares.

Sala das Sessões, – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde.

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as 
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos 
de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimen-
to da legislação específica que rege a sua atividade, 
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui 
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 I – Plano Privado de Assistência à Saúde: pres-
tação continuada de serviços ou cobertura de custos 
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por pra-
zo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem 
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade 
de acesso e atendimento por profissionais ou serviços 
de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de 
rede credenciada, contratada ou referenciada, visando 
a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser 
paga integral ou parcialmente às expensas da opera-
dora contratada, mediante reembolso ou pagamento 
direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 II – Operadora de Plano de Assistência à Saú-
de: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de 
sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade 
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato 
de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 III – Carteira: o conjunto de contratos de cobertura 
de custos assistenciais ou de serviços de assistência 
à saúde em qualquer das modalidades de que tratam 
o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e 
obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 2.177-44, de 2001)

 § 1o Está subordinada às normas e à fiscalização 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 
qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que 
apresente, além da garantia de cobertura financeira de 
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológi-
ca, outras características que o diferencie de atividade 
exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 b) oferecimento de rede credenciada ou refe-
renciada; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 e) qualquer restrição contratual, técnica ou ope-
racional para a cobertura de procedimentos solicitados 
por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 f) vinculação de cobertura financeira à aplicação 
de conceitos ou critérios médico-assistenciais. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as co-
operativas que operem os produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades 
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à 
saúde, pela modalidade de autogestão ou de admi-
nistração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes 
ou domiciliadas no exterior podem constituir ou parti-
cipar do capital, ou do aumento do capital, de pesso-
as jurídicas de direito privado constituídas sob as leis 
brasileiras para operar planos privados de assistência 
à saúde. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001)

 § 5o É vedada às pessoas físicas a operação de 
plano ou seguro privado de assistência à saúde. 

Art. 10. É instituído o plano-referência de assis-
tência à saúde, com cobertura assistencial médico-
-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e 
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com 
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou 
similar, quando necessária a internação hospitalar, das 
doenças listadas na Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas 
as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta 
Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 I – tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001)
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 II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para 
fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 
mesmo fim;

 III – inseminação artificial;
 IV – tratamento de rejuvenescimento ou de ema-

grecimento com finalidade estética;
 V – fornecimento de medicamentos importados 

não nacionalizados;
 VI – fornecimento de medicamentos para trata-

mento domiciliar;
 VII – fornecimento de próteses, órteses e seus 

acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 VIII – (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)

 IX – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim de-
finidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes;

 X – casos de cataclismos, guerras e comoções in-
ternas, quando declarados pela autoridade competente.

 § 1o As exceções constantes dos incisos des-
te artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001)

 § 2o As pessoas jurídicas que comercializam 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 
desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 
de dezembro de 1999, o plano-referência de que tra-
ta este artigo a todos os seus atuais e futuros consu-
midores. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refe-
re o § 2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de 
autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclu-
sivamente planos odontológicos. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de 
transplantes e de procedimentos de alta complexidade, 
será definida por normas editadas pela ANS. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos 
incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de 
sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço 
de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-
-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o 
tratamento de mutilação decorrente de utilização de 
técnica de tratamento de câncer. (Incluído pela Lei nº 
10.223, de 2001)

Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de 
rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, 
ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colosto-

mia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora 
e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, 
ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de pra-
zo, valor máximo e quantidade. (Incluído pela Lei nº 
12.738, de 2012) (Vigência)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a 
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 
do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos 
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência 
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigên-
cias mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001)

 I – quando incluir atendimento ambulatorial:
 a) cobertura de consultas médicas, em número 

ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reco-
nhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

 b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, 
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 II – quando incluir internação hospitalar:
 a) cobertura de internações hospitalares, vedada 

a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em 
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão 
dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 b) cobertura de internações hospitalares em 
centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limi-
tação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério 
do médico assistente; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 c) cobertura de despesas referentes a honorários 
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

 d) cobertura de exames complementares indis-
pensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões 
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do 
médico assistente, realizados ou ministrados durante o 
período de internação hospitalar; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo 
materiais utilizados, assim como da remoção do pa-
ciente, comprovadamente necessária, para outro es-
tabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abran-
gência geográfica previstos no contrato, em território 
brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 f) cobertura de despesas de acompanhante, no 
caso de pacientes menores de dezoito anos;

 III – quando incluir atendimento obstétrico:
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 a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho 
natural ou adotivo do consumidor, ou de seu depen-
dente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

 b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho 
natural ou adotivo do consumidor, como dependente, 
isento do cumprimento dos períodos de carência, des-
de que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta 
dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 IV – quando incluir atendimento odontológico:
 a) cobertura de consultas e exames auxiliares 

ou complementares, solicitados pelo odontólogo as-
sistente;

 b) cobertura de procedimentos preventivos, de 
dentística e endodontia;

 c) cobertura de cirurgias orais menores, assim 
consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial 
e sem anestesia geral;

 V – quando fixar períodos de carência:
 a) prazo máximo de trezentos dias para partos 

a termo;
 b) prazo máximo de cento e oitenta dias para 

os demais casos; 
 c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

a cobertura dos casos de urgência e emergência; (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 VI – reembolso, em todos os tipos de produtos 
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 
nos limites das obrigações contratuais, das despesas 
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, 
em casos de urgência ou emergência, quando não for 
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, 
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de 
acordo com a relação de preços de serviços médicos 
e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pa-
gáveis no prazo máximo de trinta dias após a entre-
ga da documentação adequada; (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 VII – inscrição de filho adotivo, menor de doze 
anos de idade, aproveitando os períodos de carência 
já cumpridos pelo consumidor adotante.

 § 1o Após cento e vinte dias da vigência desta 
Lei, fica proibido o oferecimento de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei fora das 
segmentações de que trata este artigo, observadas 
suas respectivas condições de abrangência e con-
tratação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001)

 § 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da do-
cumentação relativa à contratação de produtos de 
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 
segmentações de que trata este artigo, deverá constar 
declaração em separado do consumidor, de que tem 

conhecimento da existência e disponibilidade do plano 
referência, e de que este lhe foi oferecido. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

 § 3o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 230, DE 2013

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para instituir a emancipação 
penal automática no caso de reincidência 
de ato infracional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 104 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se como § 1º o atual parágrafo único:

“Art. 104.  .......................................................
 .......................................................................
§ 2º A reincidência na prática de ato infracional 
enseja a emancipação penal do adolescente 
infrator.”(NR)

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

Justificação

Este projeto tem por objetivo aprimorar o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente no tocante ao trato 
que se deve dar ao adolescente infrator que reincide 
na prática de ato infracional, em resposta à escalada 
da delinquência juvenil no País.

Com a edição desse Estatuto, nasceu e propagou-
-se no meio social a ideia de que o Estado brasileiro 
assegura impunidade aos menores de 18 anos, que 
ficariam assim liberados para a prática do crime. Im-
buídos dessa certeza, as pessoas de má índole deixa-
ram de temer os rigores da lei e passaram a contribuir 
para o inegável aumento da criminalidade juvenil: os 
adultos, de um lado, utilizando-se dos jovens para de-
linquir; os adolescentes, do outro, deixando-se utilizar 
pelos adultos ou mergulhando de vontade própria no 
mundo do crime.

Daí a sucessão de notícias veiculadas pela im-
prensa dando conta do envolvimento de adolescen-
tes nos crimes mais cruéis que se possa imaginar: o 
assassinato do pequeno João Hélio, arrastado pelas 
ruas na cidade do Rio de Janeiro; o estupro coletivo 
de cinco mulheres, seguido do assassinato de duas 
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delas, no município paraibano de Queimadas; o rou-
bo de um celular, seguido de um tiro à queima-roupa 
disparado contra a cabeça de Vítor, universitário pau-
lista de apenas 19 anos; o assassinato da dentista 
Cynthya Magaly, também em São Paulo, e do índio 
Galdino, em Brasília, ambos queimados vivos... En-
fim, uma quantidade medonha de crimes inexplicá-
veis e bárbaros! 

Os autores desses crimes, na pior das hipóte-
ses, são mantidos longe da sociedade por três anos. E 
como acontece com milhares de outros adolescentes 
infratores, podem voltar a delinquir antes de comple-
tar os dezoito anos de idade. Quando isso acontece, 
geralmente já podem votar, interferindo na escolha de 
representantes para o Parlamento e dos dirigentes de 
sua cidade, do seu estado e até do seu País. Já se 
acham maduros do ponto de vista político, mas são 
considerados inconsequentes do ponto de vista penal.

É preciso acabar de vez com essa incongruência. 
Urge admitir que se deve dar ao infrator reincidente um 
tratamento diverso daquele conferido ao adolescente 
que entra em conflito com a lei pela primeira vez. Faz-
-se necessário alterar o Estatuto, não pela redução 
da maioridade penal como regra, mas pela adoção 
do mecanismo de emancipação penal automática 
caso a pessoa reincida na prática do crime durante a 
adolescência.

Por conceber medida de justiça social, que res-
peita a proteção devida à infância e à adolescência 
enquanto também zela pela segurança da sociedade, 
esperamos contar com o apoio de todos os Congres-
sistas para a aprovação deste projeto.

Sala das Sessões, – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Texto compilado 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências.

Art. 104. São penalmente inimputáveis os me-
nores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas 
nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve 
ser considerada a idade do adolescente à data do fato.
....................................................................................

( Às Comissões de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa; e de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Queria cumprimentar todos que nos acompanham 
pela TV Senado, também pela Rádio Senado, pela In-
ternet – sei da audiência que tanto a Rádio como a TV 
têm no Brasil afora, especialmente no meu Estado do 
Acre –, e queria cumprimentar também as Senadoras 
e os Senadores presentes. 

A Senadora Ana Rita, não sei...
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do mi-

crofone. Sem revisão da oradora.) – Para uma comu-
nicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para uma comunicação inadiável, Senadora Ana 
Rita, a primeira. É isso?

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Fora do mi-
crofone.) – O Paulo Paim é o primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, o Senador... V. Exª também?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Para uma comunicação inadiável, 
mas, se puder me chamar como inscrito, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está bem. Então eu...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Porque 
eu estou no art. 17, como sempre.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Se puder chamar como, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se puder 
me chamar como orador inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois é, eu também sou o terceiro...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... já que 
eu estou no art. 17...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Mas nós, que já falamos muito esta semana...

Aliás, eu tenho um tema da maior importância, 
que é, ainda, falar da ponte sobre o Rio Madeira. Eu 
acabei de receber em audiência no meu gabinete o 
General Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, e são lamentá-
veis as informações de uma licitação, para ocorrer no 
dia 25, ser interrompida por ação de pessoas ligadas 
aos que controlam as balsas de travessia no rio.

Eu vou falar daqui a pouco na tribuna, porque 
não é possível que obras tão importantes fiquem pa-
ralisadas por interesse de terceiros. Mas eu também 
estou no art. 17, como V. Exª – V. Exª fala segunda, 
terça, quarta... É muito atividade. Eu também estou, 
nós estamos aqui. Mas, dependendo da composição 
do Plenário, obviamente que vamos conciliando.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E no 
momento...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sem prejuízo da lista de oradores inscritos, já 
que hoje é quinta-feira, vou tentar conciliar. 

O primeiro orador inscrito, que convido para fazer 
uso da tribuna, é o também dedicado e competente 
Senador Sérgio Souza, pelo Estado do Paraná.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, enquanto o Senador Sérgio Souza vai à tribuna, 
eu quero só comunicar que eu e a Senadora Ana Rita 
estamos encaminhando à Mesa um voto de aplauso 
ao nosso querido ex-Ministro dos Direitos Humanos 
na área da Justiça, Paulo Vanuque. Nós estamos en-
caminhando à Mesa porque ele foi eleito na ONU para 
ser o nosso representante,

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Se puder, eu gostaria de subscrever, porque 
Paulo Vanuque é motivo de orgulho,...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deve es-
tar chegando à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... com a sua militância.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Seria um 
orgulho para nós, eu e a Senadora Ana Rita. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço autorização para subscrever esse voto de 
aplauso e vou pôr, da maneira como o Regimento es-
tabelece, em apreciação esse requerimento de V. Exªs.

Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Antes de iniciar de meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, gostaria de fazer 
um requerimento à Mesa. Estão, na pauta de hoje, 
dois requerimentos de minha autoria para diligenciar, 
junto aos Tribunais de Contas do Brasil, informações 
sobre – principalmente do Estado de Pernambuco, do 
Estado da Bahia – a questão das PPPs para a cons-
trução dos estádios brasileiros que serão utilizados, 
agora, para a Copa das Confederações e, depois, para 
a Copa do Mundo. 

Diz a regra regimental que esses requerimentos 
podem ser votados antes da Ordem do Dia. Pergunto 
a V. Exª da possibilidade da votação desses reque-
rimentos ainda hoje, porque é um assunto da maior 
importância, que é uma finalidade da Comissão de 
Fiscalização do Senado Federal, da Subcomissão de 
Acompanhamento das Obras da Copa e das Olimpí-
adas, a qual eu tenho o privilégio de Presidir aqui, no 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos já estão na Ordem do Dia, 

Senador Sérgio. Regimentalmente, é possível, antes 
da Ordem do Dia, nós apreciarmos, pormos à apre-
ciação do Plenário. Talvez, a partir de uma solicitação 
de V. Exª, em algum momento antes da Ordem do 
Dia, quando tivermos um quórum mais qualificado. 
E eu, estando aqui, faço questão de pôr em apre-
ciação por entender que, no mérito, e por conta da 
Comissão que V. Exª preside, esses requerimentos 
precisam ter celeridade.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros te-
lespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, todos aqueles que acompanham os trabalhos do 
Senado Federal, o tema que me traz à tribuna na data 
de hoje tem sido motivo de pronunciamento de vários 
Senadores. É um tema que está na pauta nacional de 
discussões; está na pauta do Governo Federal; a socie-
dade brasileira está atenta para esse tema; a imprensa 
nacional tem dado espaço a essas discussões que se 
referem à questão indígena no País.

Infelizmente, mais um índio foi assassinado, 
ontem, no Estado do Mato Grosso do Sul. Ainda 
não se sabe se em decorrência dos conflitos agrá-
rios ou se por outro motivo. Em verdade, segundo 
a nota publicada no jornal O Estado de S.Paulo, 
até o momento, a morte de Celso Rodrigues, índio 
guarani-caiová de 42 anos, não é vista como crime 
relacionado à disputa de terra. A primeira linha de 
investigação é vingança. Um ato de vingança teria 
levado a esse caso fatídico da morte desse índio, 
Celso Rodrigues, de 42 anos.

De qualquer maneira, Srªs e Srs. Senadores, é 
inevitável imaginar que o ocorrido produza ainda mais 
tensão nos conflitos entre produtores rurais e indíge-
nas envolvendo disputas fundiárias no Estado do Mato 
Grosso e em todo Brasil.

No momento, no Estado do Paraná, infelizmente 
– digo isso com toda tranquilidade –, a situação não é 
diferente. Na região de Guaíra, de Terra Roxa, região 
de fronteira com o Paraguai, há grande presença de 
indígenas, originários de outras localidades, sendo que 
muitos sequer são brasileiros. A tensão é evidente en-
tre eles e os habitantes não indígenas de Municípios 
daquela região.

No caso do Estado do Paraná, eu gostaria de 
fazer uma referência especial, uma felicitação e uma 
saudação à corajosa e absolutamente acertada deci-
são da Ministra Gleisi Hoffmann de suspender todos 
os processos de demarcação. Isso não quer dizer que 
não vai haver demarcação. Isso quer dizer que nós pre-
cisamos criar critérios, que precisamos ter um pouco 
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mais de conhecimento sobre o que está acontecendo 
hoje no Brasil.

A Embrapa foi quem deu os laudos para que a 
Casa Civil tomasse essa decisão. Por que a Embrapa? 
Alguns podem entender que a Embrapa é um órgão 
ligado à agricultura e está havendo uma tendência 
pelo lado da agricultura. Não, não é isso. A Embrapa 
é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, 
sim. E, como é uma empresa de pesquisa agrope-
cuária, ela tem fontes de satélite, dados de satélite, 
desde a década de 60, que mostram a realidade ter-
ritorial deste País, como era a expansão das áreas 
agrícolas, qual era a ocupação regional nas décadas 
de 60, 70 e 80. 

Por que eu falo até a década de 80? Porque nós 
temos um marco legal, que é a Constituição de 1988, 
em que há um dispositivo dizendo que, naquele mo-
mento da promulgação da Constituição Federal, terras 
ocupadas, tidas claras por índios são de índios – não 
se discute – e que terras que são ocupadas por pro-
dutores rurais, terras que têm titularidade, terras que 
estão há décadas sendo utilizadas para a produção 
são dos proprietários não índios.

Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª que é 
de um Estado que viveu um dos grandes conflitos dos 
últimos tempos, quanto a demarcações de terra, nós 
sabatinamos, na semana passada, na Comissão de 
Constituição e Justiça, e aprovamos, neste plenário, a 
indicação da pessoa do Barroso para ser Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

Há pouco, uma comissão de Senadores, da qual 
eu tive o privilégio de participar, estivemos com o Mi-
nistro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Joa-
quim Barbosa, pedindo a ele a agilidade necessária 
para o julgamento dos embargos apostos ao acórdão 
que julgou o caso da Raposa Serra do Sol. 

Ele nos disse que aguardava a posição da 
Presidenta Dilma em indicar e, depois, a postura 
do Senado em sabatinar e votar um novo Ministro 
para a composição completa daquela Corte, mas 
que, regimentalmente, os processos que vinham, 
originalmente, do ex-Ministro Ayres Britto serão 
distribuídos ao novo Ministro, porque é assim que 
determina o Regimento.

Agora, nós conversamos com o Ministro Barro-
so, ainda não nomeado, mas já indicado, sobre essa 
questão e ele se comprometeu conosco e com toda a 
sociedade brasileira, com todos os Senadores, em dar 
a agilidade necessária no julgamento desses embar-
gos. Nesses embargos, nós temos alguns pontos que 
vão ser muito importantes para nós estancarmos essa 
crise que vive o Brasil sob o ponto de vista dos índios 
e não índios, para saber se a terra é deles, se não é, 

se é do branco ou não, e qual é o marco temporal, se 
é a Constituição de 1988 ou não.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, nobre representante do 
nosso querido Estado de Roraima.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Sérgio Souza, V. Exª aborda com muita pro-
priedade essa questão, eu diria, da política indigenista 
do Brasil. Eu fui Constituinte e lá na Constituição está 
o seguinte: a União teria cinco anos para demarcar to-
das as terras indígenas identificadas ou por identificar. 
O certo é que prosseguem...

(Soa a campainha.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– ...as demarcações, as expansões. Diga-se de pas-
sagem, em 2005, quando foi demarcada a Raposa 
Serra do Sol, na Comissão Temporária Externa que 
eu presidi, nós indicamos essa questão de índios. 
Por exemplo, no caso da Raposa Serra do Sol, eles 
vinham da Guiana, e, além de tudo isso, veja bem, 
eu não consigo entender por que não se acaba, não 
se faz um entendimento. V. Exª citou a Ministra Gleisi, 
que eu quero cumprimentar, porque o fato de ouvir 
órgãos como a Embrapa, como o Ministério do De-
senvolvimento Agrário e o Incra é muito importante 
para que a gente possa, de fato, fazer o que é justo, 
porque no caso da Raposa Serra do Sol, como pa-
rece que é a mesma coisa do Mato Grosso do Sul, 
os laudos antropológicos são falsificados, inclusive. 
Esse de Roraima, um dos que assinaram o laudo era 
um motorista! Nós mostramos tudo isso no nosso 
relatório. Eu não consigo entender como, depois de 
tantos anos, 25 anos... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
–... da Constituição, o Brasil (Fora do microfone.) ainda 
continua a querer ampliar. No julgamento, porque nós 
ajuizamos uma ação contra a demarcação da Raposa 
Serra do Sol, o Supremo decidiu, em 2005, com 19 
condicionantes, uma delas de não haver ampliação 
de reservas indígenas, e até hoje não foi julgado o re-
curso interposto. Espero que, com uma grande união, 
um grande diálogo, nós possamos chegar a um de-
nominador comum, que atenda todas as partes que 
necessitam. O que for verdadeiro, muito bem, embora 
eu considere até inconstitucional, porque já passou o 
prazo dado pela Constituição e não houve nenhuma 
emenda constitucional para prorrogar. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) 
– Mas, aí, a inércia do Poder, nesse caso, do Poder 
Executivo, não de agora, desde 88, não pode cercear 
direitos. 
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Entendo que se tem de promover as demarca-
ções, no entanto, daquilo que realmente seja de índios 
e não invadir, avançar sobre terras de produtores rurais. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Sérgio, por exemplo, se fosse questão de 
terras, eu acho que os nossos índios já estão bem, 
estariam bem aquinhoados, porque nós temos 0,3% 
da população do Brasil que se declara indígena; isso 
ainda aí contando os índios que vêm de outros países, 
como no caso da Guiana, lá em Roraima. Para essa 
população, de 0,3%, já tem 14% do território nacional 
demarcados. Então, nós temos que chegar a um fim 
para essa situação conflituosa, permanente.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador Mozarildo. Concordo com V. Exª. 

Eu tenho dito que nós precisamos criar uma 
política nacional em favor do índio. O índio não quer 
só terra; o índio quer qualidade de vida; o índio quer 
educação; o índio quer saúde; o índio quer ser cidadão 
como qualquer um. O índio não quer ser indigente; o 
índio não quer estar nas esquinas dos grandes cen-
tros urbanos ou dos pequenos, mendigando. É uma 
vergonha nacional a gente ver isso! 

E não acontece isso só no sul do País. Na capital 
do meu Estado, Curitiba, não tinha, até pouco tempo, 
índios nas ruas. Hoje, em quase todas as esquinas, 
ou em muitas esquinas da região central tem um índio 
ou vendendo os seus artefatos ou os seus artesanatos 
ou mendigando, pedindo ajuda, e às vezes em con-
dições degradantes, porque ali está junto com ele o 
filho, a avó e geralmente são as mulheres que fazem 
isso, Senadora Ana Ria. 

O que nós estamos sugerindo aqui? Vamos criar, 
sim, uma política nacional de atenção básica ao índio 
para dar uma qualidade de vida. Não é só terra. Terra 
não resolve. 

Não adianta você dar – para concluir, Sr. Presiden-
te –, não adianta você dar um milhão de hectares, que 
é o que eles estão buscando no Mato Grosso do Sul; 
100 mil hectares, estão buscando na região de Guaíra 
e Terra Roxa no Paraná. Não vai resolver o problema 
deles. Não há ali, nessa região do Paraná, peixes ou 
animais silvestres para dar subsistência de alimenta-
ção a esses cidadãos. Não há, na flora, produtos que 
eles possam utilizar para o seu sustento básico. Não 
há a mínima possibilidade de subsistência da forma 
como está sendo colocada.

Então, quero, mais uma vez, parabenizar a Mi-
nistra-Chefe da Casa Civil (...)

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
(...) a Ministra Gleisi Hoffmann, que teve coragem, 

Sr. Presidente Jorge Viana. Ela poderia ter dito: estou 
cobrando do Ministro da Justiça, porque é da Pasta 
dele a responsabilidade. Não; chamou para si a res-
ponsabilidade de coordenar inúmeras reuniões, já 
ocorridas no âmbito do Governo Federal; foi convocada 
pela Câmara dos Deputados, compareceu à Comis-
são de Agricultura e colocou o seu posicionamento, 
o posicionamento do Governo Federal. E, com toda 
a tranquilidade, está buscando uma solução para a 
Nação brasileira, para o povo brasileiro, e aí se inclu-
am índios e não índios.

Sr. Presidente, requeiro a V. Exª que dê por lido 
o restante do meu pronunciamento, por favor.

Muito obrigado. Uma boa tarde a todos!

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, infelizmente, mais um índio foi assassinado 
ontem, no Mato Grosso do Sul. Ainda não se sabe se 
em decorrência dos conflitos de terra entre fazendeiros 
e indígenas ou por outro motivo.

Em verdade, segundo nota publicada no jornal O 
Estado de S. Paulo, até o momento, a morte de Celso 
Rodrigues, índio guarani-caiová de 42 anos não é vista 
como crime relacionado à disputa de terra. A primeira 
linha de investigação é vingança.

De qualquer maneira, Srªs e Srs. Senadores, é 
inevitável imaginar que o ocorrido produza ainda mais 
tensão nos conflitos entre produtores rurais e indíge-
nas envolvendo disputas fundiárias.

No meu estado do Paraná, infelizmente, a situação 
não é diferente. Na região de Terra Roxa e Guaíra, há 
grande presença de indígenas, originários de outras 
localidades, sendo que muitos sequer são brasileiros, 
e a tensão é evidente entre eles e os habitantes não 
indígenas desses municípios.

No caso do nosso estado, felicito e saúdo a co-
rajosa e absolutamente acertada decisão da Ministra 
Gleisi Hoffmann de suspender todos os processos de 
demarcação.

E na verdade, Srªs e Srs. Senadores, enquanto 
persistirem as dúvidas e a insegurança no procedimento 
para definição de quais são realmente as terras indí-
genas, entendo que a suspensão das demarcações, 
conforme decisão da Ministra Gleisi, no caso do Pa-
raná é o melhor caminho.

Não há mais como ignorarmos as dúvidas exis-
tentes em torno de um processo tão importante. A 
decisão de que determinado pedaço de terra, há 
muitos e muitos anos, por vezes, centenas de anos 
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pertencia a uma determinada etnia indígena é dema-
siadamente séria.

Especialmente, pois, em várias destas ocasi-
ões, estamos falando de terras produtivas, ocupadas 
e lavradas há décadas por família de brasileiros que 
pagaram aos cofres estaduais pela posse daquela fa-
zenda ou gleba.

Se a Constituição determina que uma vez defi-
nida como terra indígena a propriedade somente será 
remunerada pelas benfeitorias e nunca pelo valor da 
terra, é absolutamente fundamental que o processo de 
definição do que é terra indígena seja o mais criterioso 
e seguro possível.

A sistemática atual, em que, praticamente, o 
mesmo órgão, no caso a FUNAI, é responsável pela 
identificação, pelo estudo, pelo laudo e pela decisão 
do que é terra indígena, seguramente não atende aos 
interesses da sociedade brasileira.

Se não temos a coragem de alterar a Consti-
tuição para permitir a expropriação de terras para 
definição de reservas indígenas, temos que estar 
totalmente seguros de que o procedimento que ana-
lisará de quem é o direito a terra reste plenamente 
confiável. Dê a segurança e o conforto a todos aque-
les que acompanham o processo, o que atualmente 
evidentemente não ocorre.

Pior do que ser onipresente na definição das 
terras indígenas é constatar que este órgão, a FU-
NAI, aparentemente não responde a governo algum, 
muito embora esteja subordinado ao Ministério da 
Justiça.

Ao contrário, no passado recente, a FUNAI tem 
se mostrado incapaz de tratar a questão com a isenção 
à altura das suas responsabilidades o que tem resul-
tado em acirramento dos conflitos entre proprietários 
rurais e índios, sem que efetivos benefícios tenham 
sido conquistados pelos povos indígenas.

Ou seja, vivemos a situação mais esdrúxula 
possível, na medida em que nenhum dos segmen-
tos envolvidos percebe avanços ou demonstra sa-
tisfação, e em contrapartida a tensão e os conflitos 
se agravam.

Ontem, a Comissão de Agricultura da Câmara dos 
Deputados aprovou a convocação do ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, para dar explicações sobre a demarcação 
de terras indígenas no país.

No mês passado, a mesma comissão ouviu a 
ministra da Casa Civil Gleisi Hoffmann, quando assu-
miu o compromisso de que o governo passaria a in-
cluir outros órgãos no processo de demarcação além 
da Funai, como Embrapa e Ministério da Agricultura. 
Mais uma vez saúdo a Ministra pela decisão e reafir-

mo a correção de suspender as demarcações em meu 
Estado, mas, sobretudo, de incluir outros atores para 
serem ouvidos neste processo.

Srªs e Srs. Senadores, não se trata aqui de ser 
contra ou a favor de índios ou produtores rurais, se 
trata de ser a favor da segurança jurídica e da esta-
bilidade do Brasil. Fortalecer o processo de demar-
cação das terras indígenas é fortalecer o arcabouço 
jurídico do país.

Se for preciso ouvir mais órgãos, idôneos e res-
ponsáveis, para a tomada de decisão em torno do que 
é terra indígena, isso deve ser feito e, assim, entendo 
que está correto o compromisso assumido pela Minis-
tra Chefe da Casa Civil.

Repito que se trata de definição de grande reper-
cussão na vida de muitas pessoas, de muitos brasilei-
ros, toda vez que determinada localidade é definida 
como área de reserva indígena.

Isso sem falar nos outros problemas que advém 
desta definição, tais como o direito a exploração econô-
mica dos índios, a questão da localização em áreas de 
fronteira, ou mesmo o controle em relação a presença 
de interesses estrangeiros, por vezes contrários aos 
brasileiros, em reservas indígenas.

Concluo, Srªs e Srs. Senadores, convencido de 
que o tema requer integral atenção do Congresso Na-
cional e do Governo Federal. Entendo que a FUNAI 
ao longo de sua existência cumpriu sua missão, mas 
que, na atual conjuntura de desenvolvimento do País, 
a questão indígena tomou dimensões mais complexas 
e requer mudanças em seus procedimentos.

Acho, inclusive, que o Ministro da Justiça deve 
ser mais protagonista nos assuntos envolvendo as 
questões indígenas.

É imperioso aprofundar as pesquisas, conforme 
já foi anunciado pela Casa Civil, ouvindo-se, além da 
FUNAI, a EMBRAPA, Ministério da Agricultura, INCRA, 
Antropólogos e demais órgãos julgados importantes 
para esse processo.

Acho essencial também que os novos procedi-
mentos prevejam maior participação das partes en-
volvidas, inclusive em audiências públicas, para maior 
transparência e maior justiça: os indígenas; os pro-
prietários das terras; o Município; o Ministério Público; 
entre outros.

Enfim, é preciso tratar o assunto com a responsa-
bilidade, serenidade e o cuidado necessário para evitar 
que o nível de tensão dos conflitos atual implique em 
decisões impensadas. Precisamos verdadeiramente 
de um novo marco de definição de terras indígenas 
e a participação do Senado Federal pode e deve ser 
decisiva neste processo.

Era o que tinha a dizer!
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais, 
Senador Sérgio Souza.

Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero inscrever-me 
para falar pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está sendo inscrito, Senador Acir Gurgacz, 
pela Liderança do PDT. Temos o Senador Mozarildo 
já inscrito.

Convido para fazer uso da palavra, para uma co-
municação inadiável, a Senadora Ana Rita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Sr. Presidente Jorge 
Viana, quero fazer um registro, nesta tarde de hoje, 
triste e importante.

Diante de triste notícia que me chega do Ceará, 
especificamente de Juazeiro do Norte, terra do vene-
rado Padre Cícero, não poderia voltar ao meu Estado, 
o Espírito Santo, sem manifestar minha estranheza e, 
mais que isso, minha imensa preocupação.

Todos nós sabemos que os professores da edu-
cação básica pública, nas redes estaduais e munici-
pais, por mais que tenham adquirido conquistas, ainda 
se encontram em um patamar bastante desvalorizado. 
Ganham salários muito abaixo de suas necessidades 
e muitas vezes em condições gerais de trabalho bas-
tante precárias.

Tanto isso é verdade que, no art. 206, de nossa 
Constituição, se proclama, entre outros princípios 
da educação, o da valorização dos profissionais da 
educação. Mais ainda, desde 2007, está em vigor o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e da Valorização dos Profissionais da 
Educação. 

Enquanto lutamos por esse direito de uma remu-
neração condigna dos professores, setores políticos e 
sociais e algumas autoridades, Senador Jorge Viana, 
caminham em sentido contrário.

Segundo as notícias que nos chegaram de Jua-
zeiro do Norte, no Ceará, centenas de professores da 
rede municipal tiveram suas remunerações rebaixadas. 
O valor atual do salário dos professores e professo-
ras é de R$2.193, incluindo, aqui, o piso salarial de 
R$1.567, aprovado nesta Casa, em 2008, mais gra-
tificações. Pois bem, o projeto enviado pelo prefeito 
do Município de Juazeiro do Norte e aprovado pela 
Câmara Municipal, ignorando totalmente o princípio 
constitucional da irredutibilidade salarial, subtraiu o 
valor de R$650.

O meu gabinete, Sr. Presidente, está tomando 
precauções sobre as notícias, dialogando com a nossa 
Consultoria Legislativa, mas, de toda forma, a notícia 
é de causar perplexidade. Mais impressionante ain-
da é o motivo alegado para o rebaixamento salarial. 
Não se trata de falta de recursos financeiros, como 
tradicionalmente se alega nesses casos, mas, sim, a 
necessidade de enquadramento na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, segundo explicações da própria 
prefeitura municipal.

Como é possível, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras, que a Constituição propugne a valorização salarial 
dos professores, que o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) fixe a proporção 
mínima das receitas do Fundeb destinada ao paga-
mento dos professores em 60% e um artigo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a LRF, fixe em 54% o limi-
te máximo de gastos com pessoal? O que vale mais: 
um artigo da Constituição ou um dispositivo de uma 
lei complementar? 

O que vale mais? Valorizar os responsáveis pela 
cultura e pela ciência em nossa sociedade ou resguar-
dar verbas para outros gastos materiais, ou sabe-se 
lá para onde mais?

Na Câmara dos Deputados, Parlamentares de 
meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, já apre-
sentaram projetos de lei para corrigir essa incoe-
rência. Aqui, no Senado, também existem projetos 
com este objetivo. De minha parte, darei todo apoio 
a projetos que propugnem esse objetivo, excluindo 
gastos com salários de profissionais da educação 
dos limites exíguos da LRF, principalmente os exigi-
dos pela contratação de novos professores para as 
várias etapas da educação básica, que se tornaram 
todas obrigatórias para crianças de 4 anos até ado-
lescentes de 17 anos.

Independentemente das possíveis explicações que 
a prefeitura de Juazeiro do Norte oportunamente possa 
nos dar, é inconcebível que assistamos impassíveis a 
esse ato, na infeliz contramão da história dos direitos das 
professoras e professores e das metas do Plano Nacio-
nal de Educação, que estamos por aprovar nesta Casa, 
que propõe não somente 10% do PIB em investimentos 
públicos em educação, como também garante um salário 
para os professores equivalente aos demais profissionais 
com idêntica formação, o que significa um aumento médio 
de 40% a 50% de suas atuais remunerações.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora, com todo o respeito à fala de V. Exª, 
só queria cumprimentar os que nos visitam, um grupo 
de militares do curso do Sena. 

Sejam bem-vindos ao Senado! 
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Eu estava esperando um intervalo para poder 
cumprimentar e registrar a presença dos senhores, e, 
com a autorização da Senadora, faço. 

Sejam bem-vindos ao Senado! Obrigado pela 
visita.

A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-
dente, era isso que eu gostaria de dizer, fazer esse 
registro que nos trouxe muita perplexidade, a notícia 
de que os professores de Juazeiro do Norte, no Estado 
do Ceará, terão os seus vencimentos rebaixados em 
função da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Eu acho que esse é um debate importante que 
esta Casa, com certeza, vai fazer com mais profundi-
dade por ocasião da discussão dos projetos que aqui 
já estão em tramitação e que estão relacionados à Lei 
de Responsabilidade Fiscal e também com relação ao 
Plano Nacional de Educação.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza. 
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estão 
na Ordem do Dia de hoje dois requerimentos de minha 
autoria ao Tribunal de Contas da União. 

O primeiro deles, de nº 612, requer ao Tribunal de 
Contas da União cópias dos contratos firmados sob o 
modelo de Parceria Público-Privada (PPP) para a forma 
de construção dos estádios de futebol da Arena Fonte 
Nova, da Arena Pernambuco e também do Mineirão, 
em Minas Gerais. 

O segundo deles, o Requerimento nº 613, Sr. 
Presidente, requer que seja oficiado ao Tribunal de 
Contas da União solicitando informações acerca dos 
financiamentos concedidos do Estado sobre as obras e 
o custo dos estádios que receberão a Copa do Mundo 
e também as Olimpíadas, tendo em vista que essa é 
uma função do Senado Federal como Casa também 
fiscalizadora. 

Temos a comissão de mérito, que é a Comis-
são de Fiscalização, dentro da Comissão de Meio 
Ambiente, e a Subcomissão de Acompanhamento 
das Obras da Copa e das Olimpíadas, que eu tenho 
o privilégio de presidir, cuja relatoria é do Senador 
Cícero Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu entendo a importância da solicitação de V. Exa. 

A Mesa faz a leitura, atendendo à solicitação de 
V. Exa, e põe sob apreciação os dois requerimentos. 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
613, de 2013, do Senador Sérgio Souza, solicitando 

ao Tribunal de Contas da União que sejam encami-
nhadas informações atualizadas sobre as obras dos 
12 estádios inscritos na matriz de responsabilidade 
da Copa do Mundo de 2014, com a finalidade de sub-
sidiar o Senado Federal na fiscalização e no controle 
da aplicação dos recursos públicos. 

Ponho o requerimento em votação. (Pausa.)
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Ponho para apreciação do Plenário, atendendo 
à solicitação do Senador Sérgio Souza, o Requeri-
mento nº 612.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
612, de 2013, de autoria do Senador Sérgio Souza, 
solicitando ao Tribunal de Contas da União cópias dos 
contratos firmados sob o modelo de Parceria Público-
-Privada (PPP) para a reforma/construção dos estádios 
de futebol Arena Fonte Nova (BA), Arena Pernambuco 
(PE) e Mineirão (MG), que serão utilizados na Copa 
do Mundo de 2014.

O Senador Sérgio Souza apresenta o requeri-
mento como Presidente da subcomissão que trata 
exatamente desse tema. 

Em votação, o requerimento. 
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Convido, para fazer uso da palavra, tendo em 
vista que os Senadores Walter, Jayme Campos, Pe-
dro Taques, Flexa Ribeiro, João Vicente Claudino, Ivo 
Cassol e Aloysio Nunes não estão aqui, o Senador 
Ricardo Ferraço, como orador inscrito. 

Em seguida, convido, para fazer uso da palavra, 
pela Liderança do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti. 

Com a palavra V. Exa, Senador Ricardo Ferraço, 
que preside também a Comissão de Relações Exte-
riores na Casa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, 
Presidente desta sessão, com quem eu me congratulo. 
Quero, Sr. Presidente, rapidamente, me congratular com 
o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, do 
Senado e do Congresso Nacional, por ter adotado a 
iniciativa de enviar à Câmara Federal um novo projeto 
que estabelece uma nova distribuição, um novo com-
partilhamento dos recursos do Fundo de Participação 
dos Estados. É inacreditável, é surreal que a Câmara 
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Federal tenha procedido da forma que procedeu on-
tem, simplesmente rejeitando uma proposta que foi 
discutida, que foi deliberada pelo Senado Federal, e, 
ao rejeitar, está, na prática, contribuindo para a judi-
cialização de uma deliberação que nós Congressistas 
precisamos fazer. 

É sabido que o Supremo Tribunal Federal já decla-
rou a inconstitucionalidade da lei em vigor, abrindo pra-
zo excepcional para que o Congresso se posicionasse. 
O Senado, em tempo tempestivo, se posicionou, mas 
a Câmara depois entendeu rejeitar a manifestação e, 
portanto, mais uma iniciativa, mais uma tentativa para 
que a Câmara Federal possa entender a urgência e 
a importância do Fundo de Participação dos Estados 
como fonte de financiamento para as nossas políticas 
públicas em nossos Estados.

Está correta a iniciativa do Presidente Renan 
Calheiros e nós estaremos associados a esse esfor-
ço para que o Senado, mais uma vez, possa dar mais 
essa contribuição.

Mas, Sr. Presidente, está em discussão pelo 
Brasil – e não apenas no Brasil, também no exterior – 
a atual política comercial internacional adotada pelo 
nosso País. Na qualidade de Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Sena-
do, venho mantendo intenso diálogo, frequente, com 
setores da sociedade brasileira, entre os quais entida-
des acadêmicas, entidades empreendedoras, sobre a 
atual quadra da nossa política externa, com especial 
interesse em procurar compreender como nossas 
opções se refletem, no curto e no médio prazos, nos 
interesses comerciais do País e, ainda mais, como os 
brasileiros serão afetados pelas escolhas feitas pelo 
Governo Federal nessa quadra.

São decisões que repercutem igualmente em 
declarações dadas sobre o Mercosul, em entrevistas 
concedidas por entidades acadêmicas, por lideranças 
políticas – como, por exemplo, o eminente Senador 
Pedro Simon, valendo-se, recentemente, da sua au-
toridade, não apenas como Senador, mas como ex-
-Ministro, como ex-Governador, por toda uma jornada 
e uma trajetória que tem de envolvimento com o tema 
do Mercosul, seu impacto e a sua importância para o 
nosso País – mas também por entidades de classe, 
como a Confederação Nacional da Indústria, a Fede-
ração das Indústrias do Estado de São Paulo, e por 
especialistas, economistas, empresários, acadêmicos, 
enfim, por um conjunto muito amplo da sociedade bra-
sileira que entende e que tem preocupação com os 
rumos e com essas escolhas.

Tudo isso – acho eu – é muito natural e deve ser 
saudado pelo que tem de positivo: por ser o nosso País 
uma das maiores economias do mundo, por ser tido 

como um país líder entre os emergentes, membro dos 
BRICS, do G20. É natural que a posição que adotar-
mos nessa temática de relações exteriores mereça a 
atenção dos observadores e influencie outros atores 
da cena mundial. Mais ainda, é natural porque, diante 
do acelerado redesenho do mapa-múndi das relações 
econômico-comerciais – que, aliás, acompanha mu-
danças estruturais também sem precedentes na nova 
arquitetura das relações internacionais – os caminhos 
e estratégias, enfim, escolhidos pelo Brasil serão inter-
pretados como sinal a ser levado em consideração nos 
cálculos sobre que futuro nos espera a todos. Mira-se o 
Brasil na certeza de que aqui se tem feito uma reflexão 
madura – não apenas madura, mas profunda – sobre 
o que se passa no mundo atual, sobre tendências e 
processos ora em curso que, em sua complexidade e 
ineditismo, nos impactam e serão determinantes para 
o nosso futuro.

Hoje, portanto, permito-me aqui indagar algu-
mas questões: será mesmo que o Governo brasileiro 
está prestando a devida atenção às mudanças em 
curso no comércio internacional, principalmente no 
que se refere ao denominado giro para o Pacífico, tal 
como definido na inflexão proposta pelo Presidente 
Obama para o seu país, de que também é exemplo 
a recém-formada Aliança do Pacífico, composta por 
vizinhos do Brasil? 

Estaria nosso Poder Executivo, que detém pri-
mazia, hegemonia em assuntos de natureza político-
-comercial externa do Estado brasileiro, preparado para 
reagir de forma mais pragmática e menos ideológica 
aos novos tempos e às novas configurações da eco-
nomia mundial?

A necessidade da intensificação do debate sobre 
os rumos das relações comerciais externas do Brasil 
reside na consciência das imensas transformações que 
se operam na economia internacional com o momento 
econômico preocupante que o Brasil parece ter voltado 
a atravessar. Com efeito, há muitos anos o Brasil não 
temia, como agora, a volta do fantasma da inflação, ou 
a deterioração de nossos fundamentos macroeconô-
micos, notadamente no balanço de pagamentos e na 
balança comercial, tudo isso em conjuntura de baixo 
crescimento do Produto Interno Bruto. 

A verdade é que as expectativas, que são bali-
zadoras da confiança dos agentes econômicos, obvia-
mente estão toldadas por um sentimento de crescente 
incerteza, não apenas em nosso País, mas há uma 
incerteza no mundo!

Boa parte do impulso que nosso comércio exte-
rior experimentou recentemente decorreu de fatores 
sobre os quais não tínhamos qualquer controle, par-
ticularmente a contínua expansão da demanda agre-
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gada chinesa, que apreciou os preços internacionais 
de diversos produtos primários brasileiros durante 
anos seguidos. Por outro lado, nesse último decênio, 
talvez até mesmo em função daquelas circunstâncias 
favoráveis, o Brasil sofreu o preocupante fenômeno da 
desindustrialização, de maneira mais aguda em sua 
pauta de exportações.

De global trader em fase de afirmação, exportador 
de bens e serviços de ampla gama, desde os primá-
rios até os mais sofisticados, o Brasil se tornou gran-
de fornecedor de matérias-primas minerais, agrícolas 
e alimentares, estas, em certa medida, parcialmente 
processadas. Sem desmerecer esses setores dinâmi-
cos em que o Brasil tem excelência e competitividade 
de padrão global, por tudo que temos de tecnologia 
embarcada em nossa produção agrícola, e cuja per-
formance tem impedido que o resultado do PIB fos-
se ainda mais baixo, o fato é que involuímos quando 
examinamos as características do valor agregado em 
nossa pauta de exportações.

Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pre-
tendo me ater a aspectos de nosso comércio interna-
cional e de como o Brasil pode estar correndo o grave 
risco de perder oportunidades tão valiosas quanto 
passageiras, justamente quando precisamos da ala-
vanca externa...

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– ... para contra-arrestar alguns inquietantes sinais em 
nossa performance econômica. Uma ampla agenda 
de competitividade, que urge ao Brasil enfrentar, está 
em aberto, gerando prejuízos que todos haveremos 
de lamentar no curto e médio prazo.

De novo, Sr. Presidente, quero meu foco mais es-
treito: a inserção internacional do Brasil e as alternativas 
que se nos apresentam em termos de política comer-
cial, à luz de compromissos em vigor e dos dinâmicos 
processos que estão sendo negociados por alguns 
de nossos mais importantes e estratégicos parceiros. 
No debate que ora se trava sobre o tema, por várias 
razões o Mercosul aparece como o vilão preferencial, 
o que não me parece justo com o nosso bloco.

O Mercosul teve o mérito de disseminar confian-
ça entre vizinhos que antes se hostilizavam, transfor-
mando-os em sócios de uma empreitada que alcançou 
êxito inegável, com a multiplicação de nosso comércio 
intrabloco, De fato, não fazia sentido nem econômico 
muito menos político a continuidade de uma situação 
em que o Brasil, até a fundação do Mercosul, impor-
tasse milhões de dólares anuais de trigo proceden-
te, por exemplo, dos EUA, do Canadá e até mesmo 
da Europa, e nada adquirisse dos nossos vizinhos, 

irmãos, Argentina e Uruguai, grandes produtores e 
exportadores de trigo. O mesmo se poderia mencio-
nar com relação ao petróleo, já que antes nada im-
portávamos da Argentina. Portanto, não há que se 
discutir: a meu juízo, e por convicção e com convic-
ção, o Mercosul é uma instituição que veio para ficar, 
que faz sentido até mesmo para além dos resultados 
estritamente econômicos que certamente produziu e 
produz, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Por outro lado, o fascinante mosaico – já vou concluir, 
Sr. Presidente, – de novas parcerias e entendimen-
tos que vinculam parceiros antigos e também os não 
tradicionais, que aproximam regiões antes distantes, 
tem que nos fazer refletir se, depois de um quarto de 
século, não é também chegada a hora de o Mercosul 
se reinventar, se refundar, deixando de ser concepção 
datada da década, enfim, de 1980, no século passado, 
e atualizando-se às exigências do novo milênio, me-
diante um possível redesenho institucional capaz de 
torná-lo mais dinâmico e propositivo, em nome de um 
pragmatismo que no momento parece faltar ao bloco, 
preso que está às preferências ideológicas momen-
tâneas de alguns de seus membros, e naturalmente 
incluindo o Brasil.

Contudo, para tratar do Mercosul – do Mercosul de 
hoje e de seus possíveis caminhos futuros – convém, 
antes, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, contex-
tualizá-lo. Quando o Acordo de Assunção estabeleceu 
o Mercosul, em 1991, se coroava de êxito importante 
o processo de superação de desconfiança que havia 
marcado o relacionamento, sobretudo entre o Brasil e 
a Argentina. Com o fim das ditaduras militares no Cone 
Sul, os Presidentes Sarney e Alfonsín ensaiam, a partir 
de 1986, os primeiros passos naquela aproximação, 
para o que precisaram desmilitarizar as fronteiras e 
jogar luz sobre os respectivos programas nucleares, 
para só então avançar na negociação de instrumentos 
de coordenação bilateral que conduzissem à paulatina 
integração econômica.

Os vizinhos Uruguai e Paraguai, que igualmente...

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – ... saíam de regimes autoritários, se vincularam 
àquelas negociações e se tornaram, também, sócios-
-fundadores do Mercosul, que nasceu para ser ins-
trumento de um regionalismo aberto, não excludente, 
que servisse de plataforma não só para fomentar o 
comércio intrazona, mas também para estimular tro-
cas com terceiros países. Vale notar que são Estados 
Associados do Mercosul a Bolívia, o Chile, o Peru, a 
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Colômbia e o Equador. Ainda que não sejam Estados 
Associados, em 2012, a Guiana e o Suriname passaram 
a contar com formas de participação nas reuniões do 
Mercosul. Também em 2012, como sabemos, a Vene-
zuela foi incorporada ao Mercosul, após a suspensão 
do Paraguai, em reação ao processo que resultou no 
afastamento do Presidente Fernando Lugo pelo Par-
lamento paraguaio.

Agora, sim, Sr. Presidente, vou caminhar para o 
encerramento.

Cabe lembrar, por sua vez, que o Mercosul 
convive com a Aladi, Associação Latino-Americana 
de Integração, criada pelo Tratado de Montevidéu. 
A Aladi, que inclui o México e todos os países sul-
-americanos, à exceção da Guiana e do Suriname, 
nunca ambicionou evoluir para uma união aduaneira 
que impusesse a seus membros uma política comer-
cial única e uma tarifa externa comum, no que talvez 
tenha sido mais pragmática, se comparada àquela 
que o Mercosul adotou.

A diversidade de objetivos estratégicos e de con-
dições de desenvolvimento relativo entre os componen-
tes nunca recomendou que a Aladi ousasse engessar 
seus membros, subordinando-os a objetivos de inte-
gração mais ambiciosos, que jamais sairiam do plano 
declaratório ou mesmo retórico. 

Isso é verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, tanto que, por exemplo, o México, sem abdicar 
de sua qualidade de membro fundador da Aladi, pôde 
associar-se aos EUA e ao Canadá no Nafta, em 1994. 
Depois ele logrou negociar parceiros...

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – ... e agora está em processo de constituição da 
Aliança do Pacífico.

Sr. Presidente, o inimigo tempo não permite que 
eu vá adiante na minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem tempo para concluir.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Eu vou concluir...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Siga com o tempo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Vou concluir.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Asseguro o tempo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Retornarei à tribuna em outra oportunidade, porque 
estou manifestando muitas preocupações com os nú-
meros do Mercosul.

Parece-me que nós precisamos participar, ativa-
mente, como protagonistas, deste debate: o futuro do 
Mercosul, seus cenários vis-à-vis o que está aconte-
cendo mundo afora.

Então, retornarei à tribuna, para, numa segun-
da parte de meu pronunciamento, em outro dia, não 
apenas contextualizar, diagnosticar, mas até mesmo 
sinalizar propostas e alternativas, para que, à luz das 
evidências dessa conjuntura que estamos vivendo, o 
Governo Federal, que é hegemônico e que tem pro-
tagonismo nessa questão, possa de fato permitir o 
compartilhamento com o Congresso Nacional, com o 
Senado Federal, na definição das diretrizes que me-
lhor possam contemplar os interesses nacionais. Eu 
retornarei à tribuna para concluir o meu pronuncia-
mento, em outra oportunidade, até por respeito aos 
meus colegas Senadores, que também estão ávidos 
por fazer uso da tribuna.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, 
que tem autoridade, como Senador e também como 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores da 
Casa, em trazer um tema da maior importância neste 
momento em que precisamos dar uma maior dinâmica 
para a economia do Brasil, dentro de uma estratégia 
de disputa no mundo. E V. Exª traz o tema do Mercosul 
com a propriedade com que trata os temas na tribuna 
desta Casa.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, pela Liderança do PTB nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Antes, Senador, só peço licença para pôr em 
votação o Requerimento nº 623, de 2013, do Sena-
dor Luiz Henrique, que, com fundamento no art. 40 
do Regimento Interno, vem, por meio deste, solicitar 
autorização para desempenhar missão oficial, por in-
dicação do Presidente da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, Senador Ricardo Ferraço, 
representando o Colegiado na cerimônia de posse do 
Presidente eleito da República do Paraguai, em 15 
de agosto do corrente, conforme o Requerimento nº 
31, de 2013.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Com a palavra, V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente Jorge Viana, Senador Valdir Raupp, que, coin-
cidentemente, está em plenário, vou falar de um tema, 
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Senador Jorge Viana, que interessa, no meu enten-
der, a toda a Federação. Trata-se de um projeto de lei 
que disciplina a criação de Municípios, estabelecendo 
critérios nunca antes vistos neste País de exigências 
para a criação de Municípios.

Eu tenho lido na imprensa críticas vorazes di-
zendo que vai se criar Município inviável, que não tem 
população, etc.

Este projeto faz uma série de exigências para 
criação, fusão, incorporação e desmembramento de 
Municípios que dependerão, primeiro, de estudo de 
viabilidade municipal e, segundo, de consulta prévia, 
via plebiscito, às populações dos Municípios envolvi-
dos, depois do estudo, o que nunca foi exigido antes.

O estudo conterá estimativa de receitas de ar-
recadação própria; estimativa de transferências es-
taduais e federais; estimativa de despesas; resultado 
primário, com base nas estimativas; e possibilidade do 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da 
aplicação dos mínimos constitucionais em educação e 
saúde, o que não se exige nem hoje; demonstração de 
viabilidade político-administrativa através de número 
de vereadores, de estimativa do número de servidores 
permanentes; demonstração de viabilidade socioam-
biental e urbana, através do levantamento do passivo e 
dos possíveis impactos ambientais e histórico-culturais 
aos Municípios.

Esse estudo de viabilidade municipal será con-
clusivo quanto à viabilidade ou não. Não basta ter 
população, porque exige, inclusive, para cada região, 
um número mínimo de habitantes. É interessante que, 
só depois de esse estudo ser aprovado, vai-se fazer o 
plebiscito para ver se a população quer. Mesmo que 
haja viabilidade, passa pelo plebiscito. Se concluir que 
não há viabilidade, não vai para plebiscito, não se cria 
Município.

Então, não posso entender, como tenho lido na 
imprensa, que isso vai ser uma farra de criação de 
Municípios. O interessante, Senador Jorge Viana, é 
que, ao contrário do que o Brasil pode pensar, os Mu-
nicípios com menor população, por exemplo, estão em 
dois grandes Estados muito bem servidos da divisão 
municipal: em Minas Gerais, o Município de Serra da 
Saudade, com 807 habitantes; e, em São Paulo, o Mu-
nicípio de Borá, também com 807. Depois, de novo, 
em São Paulo, Araguainha, com 1.058 habitantes; em 
Minas Gerais, Cedro do Abaeté, com 1.199 habitantes, 
e em São Paulo, de novo, André da Rocha, com 1.232.

Então, Presidente, em Estados importantes, como 
São Paulo, há Município com menos de mil habitantes. 
Por exemplo, no meu Estado, não há nenhum Município 
com menos de 5 mil habitantes, e, no entanto, cria-se 

um entrave, da forma como está, para a criação de 
novos Municípios.

Esse projeto visa estimular, realmente, aquelas 
áreas em que haja viabilidade, como está bem colo-
cado no projeto. Aliás, esse projeto foi aprovado aqui 
no Senado, em 2004, foi para a Câmara, passou um 
tempão na Câmara, que finalmente, aprovou com al-
gumas modificações, e está de volta ao Senado. Por 
sinal, o Relator na Comissão de Constituição e Justiça 
é o Senador Valdir Raupp.

Eu queria que o Executivo examinasse com ca-
rinho essa questão, porque, em vez de abrir as por-
teiras para a criação de novos Municípios, nós vamos 
poder fazer com que Municípios como esses, com 800 
habitantes, possam até ser reincorporados a um Mu-
nicípio maior, próximo. A exigência para a criação de 
Municípios agora é um percentual por região. É lógico 
que na Região Sudeste se exige mais gente, porque 
já existe bastante população nos Municípios, e menos 
no Nordeste e menos ainda na Região Norte. Mas, veja 
bem, em nenhuma região se exige menos do que 5 
mil habitantes; em nenhuma.

Então, ao contrário do que já existe hoje... Aliás, 
é longa a relação é longa – e eu vou pedir a V. Exª que 
autorize a transcrição – de Municípios com menos de 
3 mil habitantes. É longa! A maioria deles está justa-
mente nos Estados do Sul e Sudeste. E nós do Norte... 
Por exemplo, no meu Estado, há um Município que vai 
praticamente do norte do Estado até o sul, na fronteira 
com o Amazonas, e que apresenta vários ecossiste-
mas diferentes, com distâncias colossais. É impossí-
vel para o prefeito administrar um Município desses. 
É um Município com muito mais de 25 mil habitantes.

Eu acho que devemos ver, desapaixonadamen-
te, sem regionalismos, a questão da Federação – e o 
Município é um ente da Federação.

Portanto, eu quero fazer esse registro e pedir ao 
Senador Valdir Raupp que, como sempre age, examine 
o projeto no menor prazo possível para que possamos 
chegar a um entendimento entre Legislativo e Executi-
vo, para não haver confrontos desnecessários, ou até 
informações falaciosas, Senador Valdir Raupp. Dizem, 
por exemplo, que há 400 Municípios para serem criados. 
Não existe nada disso. Existem pedidos de Municípios 
que não necessitam desses estudos: seriam cerca de 
150. Mas, na verdade, as nossas regiões mais pobres 
são as menos dividas territorialmente.

Por isso, eu quero encerrar, pedindo a transcrição 
dessa matéria que aqui li.

(Soa a campainha.)
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Se permitir, um aparte ao Relator, Senador 
Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre 
Senador Mozarildo, V. Exª foi muito feliz quando entrou 
com esse projeto, estabelecendo alguns critérios para 
a criação de Municípios. Presidente Jorge Viana, se 
esses mesmos critérios que estão no projeto de hoje 
tivessem sido aplicados há 20 anos ou 30 anos, tería-
mos 2 mil Municípios a menos. Hoje, há Município no 
País com 800 habitantes; há Município no País com 
menos de mil habitantes. E com esse projeto não vai 
acontecer isso.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR) – E os dois, justamente esses com menos de mil, 
estão um em Minas e outro em São Paulo.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Em 
Minas Gerais deve haver vários Municípios abaixo de 
2 mil habitantes.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Vários abaixo.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – E, hoje, 
há dezenas ou centenas de Municípios, no Brasil, com 
menos de 2 mil habitantes. Isso não pode acontecer. O 
mais importante nesse projeto são as incorporações 
de pedaços de Municípios que estão mais próximos 
de outras cidades. E os dois Municípios querem que 
isso aconteça...

(Soa a campainha.)

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ... como 
aconteceu também no passado. Esse projeto reforça 
muito isso. Então, parabéns ao Senador Mozarildo. Vou 
fazer esse relatório o mais rápido possível. A informação 

que eu tenho é que não vai chegar a 180 Municípios. 
No final – mesmo com essa abertura, com os critérios 
que estão sendo estabelecidos –, serão, no máximo, 
180 Municípios a mais. E isso é importante para que 
todo distrito possa se desenvolver. Assim foi no Estado 
do Acre. Se não tivessem sido criados os Municípios, 
só haveria Rio Branco. Em Rondônia, se não tivessem 
sido criados… Eu criei 11 cidades. Dessas 11, há cidade 
hoje com 50 mil habitantes. Olha só. Há uma cidade, 
Buritis, que já está chegando a 50 mil habitantes. Ou-
tras com 30, com 20. São Municípios hoje importantes 
do nosso Estado. Imagina se não tivessem sido cria-
dos? Seriam pequenas vilas pobres, distritos pobres. 
Então, é melhor ser um Município com dificuldade do 
que ser distrito paupérrimo de uma cidade ou de um 
Município rico, às vezes. Parabéns, nobre Senador!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Obrigado, Senador Valdir Raupp. Eu fico fe-
liz de encerrar meu pronunciamento com seu aparte.

E peço a transcrição dessa matéria a que fiz 
referência.

Inclusive, queria pedir a reflexão dos órgãos do 
Governo para o projeto, que, ao contrário do que se 
diz, é moralizador: a criação de novos Municípios. 
Como disse o Senador Valdir Raupp, se os critérios 
tivessem sido criados 20 anos atrás, nós não teríamos 
o Município de Serra da Saudade, em Minas, com 807 
habitantes, e Borá, em São Paulo, com 807 habitantes.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento, 
Senador Mozarildo.

E eu cumprimento V. Exª pela preocupação de 
cuidar da Federação, com um dos temas mais impor-
tantes para a Federação: critérios para a criação de 
novos Municípios. Parabéns a V. Exª!

Convido, para fazer uso da palavra, como oradora 
inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, 
Senador Acir Gurgacz, pela Liderança do PDT.

Com a palavra, V. Exª, querida Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Jorge Viana, Srs. Senadores, companheiras e com-
panheiros.

Sr. Presidente, antes de iniciar o pronunciamen-
to que me traz à tribuna, eu só gostaria de fazer um 
registro. Desde as 10h da manhã até este momento, 
nós estamos realizando um seminário, em conjunto, 
a Procuradoria da Mulher do Senado Federal e a Pro-
curadoria da Mulher da Câmara dos Deputados, em 
que estamos debatendo a importância das procura-
dorias nos Parlamentos brasileiros, as procuradorias 
das mulheres, também a questão da participação da 
mulher nos espaços políticos, a violência contra a 
mulher e a capacitação para o desenvolvimento de 
uma política de gênero, principalmente nos nossos 
Parlamentos.

Senador Jorge, eu fico feliz de vê-lo dirigindo os 
trabalhos. Aliás, V. Exª tem servido de exemplo em todos 
os encontros a que eu vou e cujo tema para debate é a 
questão de gênero. Eu sempre faço questão de citar V. 
Exª, lembrando, como se fosse hoje, que, no entorno 
do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, V. Exª 
fez um pronunciamento e citou o dado de que o Brasil 
ocupa a 158ª posição em relação à participação da 
mulher no Parlamento. E olha que nós estamos falan-
do do Brasil, a sétima economia do mundo, uma das 
maiores nações do Planeta, que tem a maior popula-
ção, cuja maioria é de mulheres, e que ainda ostenta 
uma posição que eu considero vergonhosa, visto que 
representa uma sub-representação da mulher, um dé-
ficit na representação que nós precisamos combater, 
Senador Jorge Viana.

No seminário que está sendo realizado, como 
disse, nós debatemos exatamente isso. Pela manhã, 
esteve presente a Ministra Eleonora Menicucci partici-
pando; esteve lá também uma representante do Estado 
do Acre, Senador Jorge Viana. Temos a participação 
de todos os Estados brasileiros nesse seminário, inclu-
sive de vereadoras, deputadas estaduais, secretárias 
de Estado de políticas para as mulheres, secretárias 

municipais de políticas para as mulheres; enfim, é um 
seminário muito interessante.

Quero destacar que esse seminário contou com 
a colaboração e o patrocínio do Banco Mundial, que já 
tem um acordo celebrado com a Procuradoria da Mu-
lher na Câmara dos Deputados. Em breve, devemos 
selar também com o Banco Mundial uma parceria entre 
aquele banco e o Senado Federal, de tal forma a fazer 
cumprir as determinações políticas do Banco Mundial 
no sentido de contribuir para uma maior participação 
feminina na política de todos os países.

Mas, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, eu quero, neste momento, falar a respeito 
de uma empresa de comunicação muito importante 
para a nossa região. E aqui estamos o Senador Jorge, 
do Acre, o Senador Acir e o Senador Raupp, do Esta-
do de Rondônia, o Senador Mozarildo, de Roraima, e 
eu, do Amazonas.

Eu vou falar sobre a Rede Amazônica de Comu-
nicação. Vou falar sobre o Amazon Sat, que é exata-
mente a rede de comunicação que atua na Amazônia 
Ocidental, em todos os nossos Estados. Atua no Ama-
zonas, no Acre, em Rondônia, Roraima e Amapá, não 
atuando somente no Estado do Pará.

Em 1988, Sr. Presidente, ano em que foi promul-
gada a chamada Constituição Cidadã, que também 
ganhou a denominação, à época, de Constituição 
Ambiental, e assim foi, naturalmente, pelos avanços 
alcançados na área ambiental, avanços inseridos no 
texto da Carta Magna, nesse mesmo ano, 1988, en-
trava no ar o primeiro canal temático exclusivamente 
voltado para os assuntos da Região Amazônica, para 
os assuntos relativos ao povo amazônida e à cultura 
da Amazônia.

Eu me refiro ao Amazon Sat, que, hoje, é conhe-
cido como veículo, e aí tem um lema, tem um slogan: 
“A cara e a voz da Amazônia.” O canal, Sr. Presidente, 
o Amazon Sat, integra o grupo Rede Amazônica de 
Rádio e Televisão, e tem filiais em toda a nossa Região 
Amazônica. Seu sinal é transmitido em UHF para todo 
o Brasil e mais 80 países.

Esse foco na região, naturalmente, despertou o 
justo interesse da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Na semana passada – e essa é a razão maior 
do meu pronunciamento –, a empresa Amazônia Cabo, 
que integra o Amazon Sat, o Portal Amazônia e a Rá-
dio Echos da Amazônia, assinou com a empresa Hu-
manitare, ligada às Nações Unidas, à ONU, o Pacto 
das Águas.

O acordo de cooperação tem como principal 
objetivo promover o desenvolvimento sustentável da 
região.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Valdir Raupp.
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O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – No-
bre Senadora Vanessa, eu quero parabenizá-la pelo 
pronunciamento em defesa do Amazon Sat e da Rede 
Amazônica como um todo, pioneira na Amazônia. Que-
ro enaltecer o trabalho gigantesco, extraordinário do 
Dr. Phelippe Daou, Aluísio Daou e todos aqueles que 
participaram desse processo, e, sobretudo, do Amazon 
Sat, que leva a boa imagem da nossa Amazônia e do 
Brasil a mais de 80 países e tem ajudado, inclusive, na 
área ambiental, na preservação, mostrando as rique-
zas naturais, a biodiversidade, a floresta, enfim, tudo 
aquilo de bom que tem na nossa querida Amazônia. 
Então, parabéns a V. Exª e parabéns aos organizado-
res, aos diretores do Amazon Sat por levarem essa 
boa imagem do nosso País a todo o mundo. Parabéns 
e muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/
PCdoB – AM) – Eu que agradeço o aparte de V. 
Exª, Senador Valdir Raupp, e o incorporo ao meu  
pronunciamento.

Sei que, neste momento, os diretores, os ser-
vidores, colaboradores da emissora talvez estejam 
nos assistindo e, para eles, é importante esse nosso 
registro.

Eu acho que o reconhecimento nós temos pro-
curado fazê-lo aqui, do plenário desta Casa, reco-
nhecimento a um trabalho que é, de fato, um serviço 
prestado por eles a nossa Região, porque o Amazon 
Sat, repito, foi o primeiro canal temático, e o objetivo 
deles é divulgar a nossa região. E, quando assim eles 
agem, eles estão nos ajudando na defesa da sobera-
nia da região.

E esse reconhecimento chegou a tal ponto, Sr. 
Presidente, Senador Jorge Viana, que eles assinaram 
esse acordo com as Nações Unidas, um acordo com 
a empresa Humanitare, e, através desse acordo, eles 
farão a divulgação de todos os programas de defesa 
ambiental, de desenvolvimento sustentável, programas 
sociais vinculados à região. 

Então acho que o reconhecimento internacional 
vem a partir desse convênio, desse acordo firmado 
entre as Nações Unidas e a Rede Amazônica de Te-
levisão, através do Amazon Sat.

Senador Mozarildo, com muito prazer, também 
concedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senadora Vanessa, eu quero apenas me somar ao 
registro e ao reconhecimento que V. Exª faz da impor-
tância do Amazon Sat não só para a integração da nos-
sa Região, mas também, como disse o Senador Valdir 
Raupp, para realmente mandar a imagem verdadeira 
da nossa Amazônia, como me parece é o slogan: “A 
Cara e a Voz da Amazônia”. Então quero realmente me 

somar a V. Exª e dizer que, não fosse isso, talvez nós, 
do Estado de Roraima, estivéssemos mais distantes 
do seu Estado, Estado vizinho ao nosso, e mais ain-
da de Rondônia e do Acre do nosso Presidente Jorge 
Viana. Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada. Quero também agradecer, 
Senador Mozarildo, e dizer, para quem não é da nossa 
região e está nos assistindo pela TV Senado ou nos 
ouvindo pela Rádio Senado, que a Rede Amazônica 
de Televisão, que tem na sua direção o Dr. Phelippe 
Daou, é responsável pela retransmissão da Rede Glo-
bo na nossa região. 

Sem dúvida nenhuma, isso é importante, muito 
importante, tem um nível extremamente elevado de 
audiência. E poderiam fazer apenas isso, mas o amor 
que a família Daou tem à região e o laço que tem com 
os seus servidores, que eles tratam como se fosse uma 
grande família, fizeram com que eles inaugurassem o 
Amazon Sat e, por intermédio do Amazon Sat, fizes-
sem a verdadeira divulgação da Amazônia.

Concedo, Senador Gurgacz, aparte a V. Exª. 
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Sena-

dora Vanessa, apenas para cumprimentar V. Exª pelo 
pronunciamento, destacando a importância do Ama-
zon Sat para todos nós, amazônidas. O Amazon Sat 
já é um patrimônio da Amazônia; não é mais da Rede 
Amazônica de Televisão; é um patrimônio nosso, um 
patrimônio da Amazônia, pois leva, realmente, a infor-
mação da nossa Amazônia ao mundo inteiro. Informa-
ção sobre a preservação e sobre a produção agrícola 
que nós temos em cada região da nossa Amazônia. 
Então, está de parabéns V. Exª, está de parabéns, sem-
pre, o nosso querido amigo Dr. Phelippe Daou, que é 
um exemplo de amazônida para todos nós. Ele é um 
apaixonado pela Amazônia, e toda vez que tenho a 
oportunidade de falar com ele, com o Dr. Aluísio, saio 
de lá encantado com o otimismo que eles têm com 
relação ao crescimento da Amazônia, preservando, 
produzindo. É, realmente, uma equipe, junto com os 
seus colaboradores, muito importante para toda a nos-
sa Amazônia. Portanto, está de parabéns V. Exª pelo 
seu pronunciamento e pela lembrança de citar aqui o 
Amazon Sat, para nós, que estamos no plenário, e para 
o Brasil inteiro, que está acompanhando a TV Senado. 
Meus cumprimentos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador Acir. O aparte de V. 
Exª engrandece muito o meu pronunciamento.

Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que esse 
importante acordo que foi assinado pelo Secretário-
-Geral Adjunto das Nações Unidas (ONU), Thomas 
Stelzer, e o Diretor-Presidente da Amazon Sat, Dr. Phe-
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lippe Daou Júnior, é um programa desenvolvido pela 
Fundação Humanitare, uma instituição responsável por 
aproximar a sociedade civil das Nações Unidas, que 
tem como foco impulsionar o crescimento econômico, 
ambiental e social.

Esse programa é composto por três pilares, Sr. 
Presidente: pacto das doces águas, da força da natu-
reza, do minério...

(Soa a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... à riqueza dos grãos; inclusão social dos 
cidadãos e cidades sustentáveis; além da geração de 
renda a partir da educação.

Por esse acordo, o Amazon Sat e a Fundação 
Humanitare vão produzir e veicular programas que 
incluam os três pilares do desenvolvimento susten-
tável: a economia, o social e o meio ambiente. Esse 
pacto é importante para as novas dimensões na luta 
do desenvolvimento sustentável e da soberania da 
nossa região.

Ao destacar o compromisso da entidade com os 
assuntos globais, o próprio representante da ONU dis-
se, em Manaus, durante a assinatura do convênio, que 
levará os desafios daqueles que vivem na região para 
ver como a ONU pode ajudar. Ou seja, o Dr. Phelippe 
Daou, mais uma vez, por intermédio do Amazon Sat, 
dá uma grande contribuição, porque, não tenho dúvida 
alguma, as matérias veiculadas, todas elas, mostram 
qual a nossa realidade, Senador Jorge, a realidade 
daquele homem caboclo, ribeirinho, das comunidades 
indígenas que vivem no interior, isoladas. E, ali, eles 
não apenas vivem, mas guardam a riqueza da nossa 
querida Região Amazônica.

Portanto, por mais essa conquista, quero para-
benizar a direção do Amazon Sat, assim como todos 
os funcionários, e o faço, destacando, mais uma vez, 
quem já foi destacado por todos aqui, o Dr. Felipe Daou, 
que, sem dúvida nenhuma, é uma figura exemplar e, 
com a sua visão amazônica...

(Soa a campainha.)

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... faz história na nossa região e dá exemplo, 
não só para os seus colaboradores, seus funcionários, 
mas exemplo para todos nós que somos da Região 
Amazônica.

Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Vanessa. E queria 
também deixar aqui, presidindo os trabalhos de hoje 
à tarde, meus cumprimentos ao Dr. Felipe Daou e ao 
Felipe Daou Júnior.

V. Exª expressou muito bem: é da maior impor-
tância a atividade desenvolvida pela Rede Amazônica 
de Televisão na região, inclusive no uso do Amazon 
Sat, na defesa do desenvolvimento sustentável. Há 
muitos anos, a própria TV Acre já estava lá com o slo-
gan “Preserve!” E isso tem evoluído até chegarmos a 
um acordo internacional, como esse, que é da maior 
importância para a região.

Parabéns por divulgar, aqui, no plenário, um feito 
da maior importância para todos nós.

Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz, como 
Líder do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uso a tribuna apenas para fazer 
um registro sobre a audiência pública que tivemos, 
hoje pela manhã, na Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária.

Ao evento, estiveram presentes, representando 
o Ibama, o Dr. Eugênio Pio Costa, Diretor de Licen-
ciamento Ambiental Substituto do órgão; e o General 
Fraxe, Diretor-Geral do Dnit.

O objetivo da nossa audiência pública foi debater 
a reconstrução da BR-319, ligando Porto Velho a Ma-
naus. É um tema a respeito do qual já tenho usado a 
tribuna por várias vezes, mas, enquanto não se resolve 
esse problema, Sr. Presidente, faço questão de estar 
aqui, trazendo essa questão para que todos possamos 
debater e discutir a reconstrução da BR-319.

Ela foi construída no final dos anos 60 e início 
da década de 70, dentro do contexto de colonização 
da Amazônia.

Era a época de integrar a Amazônia para não 
entregá-la.

Inaugurada em 1973, essa rodovia é, hoje, a 
única via de ligação de Roraima e do Amazonas com 
os demais Estados brasileiros. É a única via de esco-
amento da produção por estrada.

A proposta de reconstrução da BR-319 se ar-
rasta desde 2003, quando, logo no início do primeiro 
mandato do Presidente Lula, ele determinou que o 
DNIT elaborasse e licitasse um projeto de reconstru-
ção da rodovia.

Em 2005, o Governo anunciou a recuperação da 
BR-319 como um todo. As obras começaram no dia 
21 de novembro de 2008 com duas frentes de traba-
lho: uma partindo de Manaus para o Castanho, e outra 
partindo de Humaitá para Porto Velho, as duas sendo 
feitas pelo Exército brasileiro, mas deixando o chama-
do meião da 319 sem a sua execução, sem trabalho 
nenhum. Portanto, um trecho de 405km deixou de se 
fazer, por uma questão do Ibama. O chamado popular-
mente meião da rodovia foi embargado pelo Ibama em 
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2009, mesmo com o projeto de restauração possuindo 
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), executado pela 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Com prazer, concedo um aparte ao nobre Se-
nador Valdir Raupp, do nosso Estado de Rondônia.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Sena-
dor Acir, V. Exª tem se destacado muito aqui, no Senado 
Federal, nas Comissões, na Comissão de Infraestru-
tura, na Comissão de Agricultura, tratando não só do 
tema da agricultura e da pecuária de Rondônia, que 
é muito forte, mas também das vias de escoamento 
da nossa produção, das nossas BRs, da 364, da 425, 
da 429, da 421, da hidrovia do Madeira, das pontes 
de integração, e agora da BR-319, que liga Rondônia 
ao Amazonas, a Manaus, a Boa Vista, em Roraima, à 
Venezuela, que é grande parceira comercial do Brasil 
– o Brasil vende mais de US$8 bilhões para a Venezue-
la. Então, essa via de escoamento pela Rodovia 319 
é muito importante. Parabéns a V. Exª. Eu, V. Exª e o 
Senador Ivo Cassol temos trabalhado, nos últimos me-
ses, nas comissões de Infraestrutura e de Agricultura, 
debatendo esses temas de transporte, de integração 
do nosso sistema de escoamento da nossa produção 
até para outros países. Parabéns a V. Exª, que está 
fazendo justiça ao mandato que o povo de Rondônia 
lhe concedeu. Parabéns.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado, Senador Raupp. Se eu faço um bom 
mandato, é porque eu estou seguindo os seus cami-
nhos, os passos de V. Exa, que tem uma experiência 
longa na vida pública, em especial aqui, no Senado 
Federal.

Desde 2009, quando o Ibama paralisou essa obra, 
muitos estudos de impacto ambiental já foram feitos 
e refeitos pelo DNIT. Já foram gastos mais de R$78 
milhões com esses estudos, para tentar viabilizar uma 
autorização para a reconstrução da BR-319. Esses 
R$78 milhões já foram gastos e pagos. Agora, foram 
contratados mais R$8 milhões para um novo estudo, 
na intenção de buscar, Senador Mozarildo, essa tão 
sonhada licença ambiental. Já vão para R$84 milhões 
os gastos do Governo, através do DNIT, para se ten-
tar buscar autorização do Ibama para a reconstrução 
da BR-319.

Durante a nossa audiência, hoje, pela manhã ... 

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 
foi firmado um acordo para que o DNIT e o Ibama se 
integrem para garantir um desfecho acelerado e posi-
tivo ao processo de licenciamento ambiental. 

Diante de todo esse cenário, eu faço aqui um 
apelo à nossa Presidenta Dilma, ela, que sempre está 

muito preocupada com o crescimento e o desenvolvi-
mento de todo o nosso País. Faço um apelo especial 
com relação à BR-319, para que interceda junto ao 
DNIT, ao Ministério dos Transportes, ao Ibama, ao Mi-
nistério do Meio Ambiente, para que nós consigamos 
achar uma solução positiva e rápida para a restaura-
ção ou a reconstrução da BR-319. 

Quando Sua Excelência esteve em Humaitá inau-
gurando o porto, ainda quando Ministra-Chefe da Casa 
Civil, colocou que seria possível nós assistirmos aos 
jogos da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, saindo 
de Porto Velho através da nossa BR-319. 

Faço um apelo a Sua Excelência para que nos 
ajude a resolver esta questão, que é da maior impor-
tância para nós de Rondônia. Queremos levar o nosso 
produto agrícola, que produzimos em Rondônia através 
da agricultura familiar, com o apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, com o apoio do Ministério 
da Agricultura, para os mercados de Manaus com um 
preço mais baixo, diminuindo o custo de vida de quem 
mora no Amazonas, em Roraima e aumentando a ren-
da, a receita dos nossos agricultores de Rondônia, que 
estão produzindo, Senador Mozarildo. 

Nós levamos, hoje, sete dias de balsa para che-
gar a Manaus, pegar um carro, um caminhão, e mais 
24 horas até Roraima. Se nós tivéssemos a estrada, 
seriam 48 horas de viagem de Porto Velho até Boa 
Vista, a capital de V. Exª. 

Portanto, fica aqui o nosso apelo para que a 
nossa Presidenta Dilma – porque eu não vejo mais 
outra a quem recorrer, Senador Raupp, a não ser a 
nossa Presidenta –, para que ela nos ajude, Presi-
dente Jorge Viana, que preside hoje, novamente, a 
nossa sessão, para que realmente nós tenhamos um 
desfecho positivo com relação à construção dessa BR, 
que é importante para o nosso Estado, para o Esta-
do de V. Exª, o Acre, para o Estado do Amazonas, o 
Estado de Roraima. 

A Amazônia precisa dessa ligação. Além de ser 
um elo de transporte de carga, no meu entendimento, 
é uma estrada que vai atrair muitos turistas, não só 
brasileiros, mas estrangeiros, que querem conhecer 
a Amazônia. E não tem como conhecer a Amazônia 
por estrada. A única ligação por estrada que nós tere-
mos, uma estrada parque, com a selva, com a reserva 
preservada...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...é 
exatamente a BR-319. Portanto, só teremos coisas 
positivas. 

Se fosse uma ameaça para a nossa reserva, para 
as nossas florestas, Senador Jorge Viana, eu diria que 
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é muito mais fácil transportar ilegalmente as madeiras 
pelos rios da Amazônia, como são feitos, do que pela 
BR-319, pois há uma ponte em cada ponta. É muito 
fácil fiscalizar. E é dessa forma que nós queremos.

Fazemos aqui, em nome da Comissão de Agri-
cultura, um apelo a nossa Presidenta Dilma, que nos 
ajude e interfira diretamente nos dois ministérios, para 
que eles, juntos, possam achar uma solução para esse 
problema.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª. E devo dizer que, depois 
da audiência na Comissão de Agricultura, o General 
Fraxe foi ao meu Gabinete fazer uma visita de cortesia 
e tratamos – daqui a pouco, inclusive, vou falar – da 
outra demanda nossa, que é a realização da ponte, o 
início das obras. É um verdadeiro absurdo toda hora 
adiar, atendendo a interesses particulares que ferem os 
interesses do País, do Acre e Rondônia, atrapalhando. 
Então, V. Exª tem razão de cobrar, de pedir uma cele-
ridade, também, no andamento da 319. 

Eu convido para fazer uso da palavra, como ora-
dor inscrito, o Senador Valdir Raupp. (Pausa.)

Depois do Senador Valdir Raupp, eu peço até a 
ajuda do nobre Senador Paulo Paim, a fim de que eu 
possa fazer uso da palavra para uma comunicação 
inadiável.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, teles-
pectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus 
senhores, o potencial da piscicultura, em Rondônia, 
tem sido alvissareiro. Segundo estimativas dos técni-
cos, deve ser explorado em grande escala nos próxi-
mos anos. 

Na verdade, a exploração dessa atividade eco-
nômica já vem sendo gradativamente desenvolvida, 
culminando agora com a introdução da primeira ca-
deia de produção de pirarucu de cativeiro em escala 
comercial. Ontem, escapava à economia rondonien-
se um projeto econômico de alta envergadura; hoje, 
não mais. Hoje ela está presente na economia de 
Rondônia.

Mais especificamente, o polo de produção está 
concentrado na cidade de Pimenta Bueno, localizada 
a 500km de Porto Velho. Há pelo menos 20 anos, o 
pirarucu tem sido objeto de atração comercial na cida-
de, quando, prestes à extinção na região, foi resgata-
do como produto lucrativo. Historicamente falando, os 
pioneiros nessa nova exploração comercial, origina-
riamente madeireiros e outros empresários, deram-se 
conta, naquela ocasião, de que o aproveitamento de 

madeira nobre – tão rentável até aquele momento – 
não mais lhes traria compensações econômicas, por 
conta da crescente escassez das árvores já detectável 
pelos desbravadores.

Hoje, não é só o Município de Pimenta Bueno que 
produz Pirarucu, Sr. Presidente. Eles foram os pioneiros, 
mas já se espalhou por quase todos os Municípios de 
Rondônia a criação de pirarucu em cativeiro.

Eu falei que ia falar do peixe de Rondônia, do 
pirarucu, do tambaqui, e aqui o Senador Acir disse 
assim: “Eu estou criando. Estou lá com uns 500 pira-
rucus.” E olha que um pirarucu pode chegar a 200kg. 
É claro que não precisa deixar chegar a esse peso 
para poder abater e comercializar. Mas é uma coisa 
empolgante, apaixonante a criação de peixe, princi-
palmente do pirarucu, que é um animal que já este-
ve para ser extinto, mas que, agora, já é comerciali-
zado em grande escala, mandando-se os alevinos, 
os filhotes, para o Mato Grosso, para o Pará e para 
outros Estados.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Acir Gurgacz. 

O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Meus 
cumprimentos, Senador Raupp, pelo seu belo pro-
nunciamento e pelo tema que aborda nesta tarde. A 
criação de pirarucu é uma nova fonte de renda para 
os nossos agricultores. É uma maneira de o nosso 
agricultor aumentar o dinheiro no bolso, como temos 
colocado claramente, para que ele possa melhorar a 
sua qualidade de vida, dar mais conforto a sua família. 
Neste momento, o programa do Governo do Estado, 
elaborado pelo nosso Governador, Confúcio Moura, 
e pelo seu Vice, Airton, é de fundamental importância 
para esse segmento. É um apoio muito grande que o 
Governo dá aos nossos agricultores e que, realmen-
te, vai transformar o Estado de Rondônia no maior 
produtor de pescados em cativeiro em nosso País. 
Políticas públicas, dessa forma, é que vão fazer a di-
ferença para o nosso Estado, e nós estamos vendo 
isso acontecer. V. Exª coloca claramente o que está 
acontecendo em Pimenta Bueno. É claro que o que 
está sendo colhido em Pimenta Bueno é o resultado 
de um trabalho de longo prazo, no qual os nossos 
amigos de Pimenta Bueno já investem há muito tem-
po. Mas, somando isso à política pública do Estado, o 
resultado será um grande sucesso para a economia 
do nosso Estado, trazendo divisas para os Municí-
pios e para o Estado de Rondônia. Portanto, está de 
parabéns V. Exª pelo seu belo pronunciamento nesta 
tarde. Muito obrigado.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª pelo aparte, que peço seja incorpo-
rado ao nosso pronunciamento. 
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Imaginem a hora em que os produtores de Ron-
dônia descobrirem – agora já estão sabendo, porque a 
sessão está no ar – que o Senador Acir, um empreen-
dedor nato e competente, está criando pirarucu! Agora, 
todo mundo vai criar pirarucu em Rondônia, porque isso 
dá uma renda extraordinária para as famílias. 

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a opção pela criação do pirarucu não foi fácil. O 
processamento tende a ser delicado, exigindo ênfase 
tecnológica muito acentuada, tanto na fase de repro-
dução da espécie, quanto na fase de alimentação em 
açudes e represas da região. Sua domesticação para 
fins de produção em escala comercial requereu período 
longo de estudo e aprendizado. Para alcançar tamanho 
sucesso, a assistência técnica prestada pelo Sebrae, 
pela Emater e por outros órgãos tem sido de indiscu-
tível excelência e sua colaboração no desenvolvimen-
to organizacional do negócio de inegável relevância. 
Hoje, Rondônia conta com cerca de 50 piscicultores, 
se valendo de 100 hectares de tanques para o cultivo 
em cativeiro.

Pelo lado da demanda, Sr. Presidente, o pira-
rucu se revelou uma valiosa mercadoria nos melhores 
centros gastronômicos do mundo. Antes considerado 
apenas como o bacalhau da Amazônia, hoje abastece 
os mercados mais refinados da Europa e dos Estados 
Unidos. Do ceviche à moqueca, o pirarucu, que se ca-
racteriza pela carne tenra, saborosa e sem espinhas, 
oferece versatilidade incomparável na preparação de 
pratos das mais conceituadas cozinhas do Brasil e 
do exterior.

De tão cobiçado, o pirarucu propiciou aos cida-
dãos de Pimenta Bueno a instalação, na região, da 
primeira unidade de uma grande empresa nacional 
ligada ao setor de exportação de peixe nativo. E com 
ela inaugurou-se a primeira produção de pirarucu em 
cativeiro em escala comercial. Não por acaso, Rondônia 
prevê para 2013 uma comercialização de 800 tonela-
das, equivalente a 80 mil peixes da espécie.

Para tanto, o Ministério da Pesca e Aquicultura e 
o Ibama montaram um rigoroso serviço de vigilância 
sanitária, por meio do qual se controla a qualidade do 
produto a ser exportado. Por isso mesmo, legalizado 
e com certificação de origem, o pirarucu de Rondônia 
tende a ser um dos mais demandados pelo mercado 
global.

As vantagens econômicas identificadas na cria-
ção do pirarucu são enormes. Em primeiro lugar, em 
função de suas condições anatômicas, adquire tama-
nho gigantesco em período muito breve de confina-
mento em tanques. Mais que isso, tem ganho de peso 
muito superior a qualquer outra espécie num intervalo 
de apenas um ano, em contraste com o salmão, por 

exemplo, que leva, no mínimo, o dobro de anos para 
atingir tamanho ideal de abatimento.

Já dissemos aqui que o pirarucu pode chegar 
a 200 quilos. Três ou quatro pirarucus equivaleriam 
a um boi, uma rês; mas ele deve ser comercializado 
com, no máximo, 15 ou 20 quilos para a carne ficar 
mais saborosa.

Para se ter uma ligeira ideia do lucrativo negócio, 
um único produtor pode comercializar 340 peixes da 
espécie e conseguir, numa única transação, nada me-
nos que R$40 mil! Segundo os economistas, o lucro 
líquido pode chegar a 40% do capital investido. Qual 
outro capital que dá tamanha lucratividade? 

Quando se fala sobre piscicultura no Estado de 
Rondônia, não se pode deixar de falar da produção do 
tambaqui, que representa a maior produção de pescado. 
O Estado é um grande produtor de tambaqui em cati-
veiro, no Vale do Jamari, na Zona da Mata e na região 
do Município de Pimenta Bueno, e hoje praticamente 
nos 52 Municípios de Rondônia. 

O tambaqui é nativo da Região Amazônica, e sua 
carne é altamente apreciada em toda a Região Norte, 
é chamado, inclusive, de “nelore das águas rondonien-
ses.” O nelore é o nosso melhor gado da região, então 
o tambaqui é o nelore das águas. 

Atualmente, são produzidas 40 mil toneladas 
anuais desse peixe, e o Estado tem a intenção de 
dobrar essa quantidade, graças aos incentivos do 
Governo do Estado, do Governo Confúcio Moura, 
que tem se dedicado e incentivado a criação de pei-
xe em cativeiro.

Anos atrás foi implantado um projeto de rastrea-
bilidade do tambaqui de Rondônia, desenvolvido pelo 
Sebrae, Embrapa, Universidades e outros parceiros. 
Essa ação, juntamente com o uso de tecnologia, foi 
extremamente positiva, e contribuiu decisivamente no 
aumento da produção e comercialização desse pes-
cado, que já correu o risco de ser extinto.

Diante desse resumido relato, Senhor Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de encerrar minha 
intervenção enaltecendo de público tão próspera ini-
ciativa produtiva dos piscicultores de Rondônia. Mais 
que isso, gostaria de elogiar o povo rondoniense pela 
bela imagem de competência e prosperidade, que 
tem atravessado mares e alcançado terras distantes, 
configurando assim um novo tempo de modernização 
econômica em nosso Estado.

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que eu 
queria deixar neste momento sobre a piscicultura prós-
pera do Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp, e 
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passo a Presidência para o nosso 2º Vice-Presidente 
da Casa, Senador Romero Jucá, para que eu possa 
fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – Com a palavra, para uma comunica-
ção inadiável, o Vice-Presidente da Casa, Senador 
Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu que-
ria cumprimentar a todos que nos acompanham aqui 
no plenário e também através da TV Senado, da Rádio 
Senado e da Internet.

Queria, Sr. Presidente, desculpar-me com os or-
ganizadores do III Seminário Internacional de Estudos 
Legislativos, que tratou dos desafios na consolidação 
democrática na América Latina e que foi realizado 
aqui, no Interlegis, com a contribuição do Interlegis, do 
ILB e da Universidade de Brasília, porque não pude, 
lamentavelmente, como membro da Mesa Diretora, 
participar do encerramento.

Mas queria dizer que é com satisfação que faço 
o registro aqui, no plenário do Senado, da realização 
desse III Seminário Internacional de Estudos Legisla-
tivos, que tratou de um tema que são os desafios na 
consolidação democrática na América Latina.

Estiveram presentes especialistas de vários pa-
íses. Foi do dia 11 ao dia 13 de junho de 2013 a reali-
zação desse seminário, com um acúmulo de experiên-
cias fundamental para balizar ainda mais e trabalhar a 
consolidação da democracia na América Latina. 

Era para eu ter feito uma exposição também, no 
sentido de valorizar a realização do seminário. Esse 
III Seminário foi realizado com o envolvimento dire-
to de pesquisadores da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, da Universidade de Brasília e teve a 
participação de instituições democráticas brasileiras: 
o Sindilegis, a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e, obviamente, o 
ILB e o Interlegis. 

Então, queria cumprimentar, parabenizar todos, 
agradecer também o apoio que o Presidente Renan e 
a Mesa Diretora do Senado deram à realização des-
se seminário.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ria, rapidamente, aproveitando o tempo que tenho, uma 
vez mais me referir ao gravíssimo problema, criado por 
uma decisão judicial, de mais uma vez se ter adiada 
a licitação para o início das obras da ponte sobre o 

Rio Madeira, na BR-364, ligando Rondônia e fazendo 
a ligação definitiva da BR-364, que é tão importante 
para o Acre. 

Hoje, por iniciativa do Senador Acir, o General 
Fraxe esteve na Comissão de Agricultura e, depois, 
me deu o privilégio de uma visita ao meu gabinete, 
onde pude conversar demoradamente sobre a situ-
ação. E vi a indignação do próprio Diretor-Geral do 
DNIT com essas tentativas permanentes de poster-
gar a realização dessa obra, que é tão importante 
para o País.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu estou 
falando da BR-364, que faz a ligação com o Pacífico e 
é tão fundamental para o Acre.

Um cidadão chamado Amarildo Nogueira ajui-
zou uma ação popular. E pasmem, Srªs e Srs. Se-
nadores! Eu nunca vi isso, Senador Aloysio. Eu já vi 
ação popular na justiça contra uma licitação, porque 
ela é pouco exigente, pouco transparente, mas não 
por ela exigir. E a reclamação é que o edital, que já 
é o décimo, o vigésimo para essa obra, exige que as 
empresas tenham registrados engenheiros com oito 
anos de formação, e ele acha que isso é um abuso, 
que é muito tempo de formação e quer que o edital 
seja modificado. O edital também exige que se con-
trate engenheiro civil sênior. Ele acha que isso é um 
abuso. Quer dizer, no fundo, a ação civil não está que-
rendo uma obra melhor. Ela está querendo postergar 
e, certamente, deve ter um vínculo com os que são 
detentores da concessão das balsas, que ganham 
uma fortuna há 20 anos. Eles ganham R$60 mil por 
dia com a travessia dos carros nesse lugar. É uma 
verdadeira máfia. Um carro pequeno de passeio paga 
R$40,00 para fazer uma travessia de 30 minutos; uma 
carreta chega a pagar R$130,00. E esse recurso vai 
direto para o bolso daqueles que já renovaram essa 
concessão por cinco vezes. E não há quem consiga 
fazer andar essa obra, que é tão importante e que tem 
até orçamento e decisão do Diretor do DNIT.

Quero parabenizar o General Fraxe, porque veio 
ao meu gabinete prestar conta. Eu vou juntar a Ban-
cada de Senadores do Acre e de Rondônia e vamos, 
juntos, apresentar o recurso na Justiça Federal para 
que possamos ter, ainda no dia 25, a realização des-
sa licitação.

Então, ela está marcada para o dia 25. Adiar essa 
licitação pode comprometer mais um ano e põe em 
risco o abastecimento do Acre inteiro, porque, quando 
o Rio Madeira baixa, aí você tem um problema social, 
milhares de caminhões se acumulam nesse trecho e 
põem em risco a segurança, há todo tipo de confronto 
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nesse período de seca do rio, e o mais grave é o ris-
co de desabastecimento. E toda uma logística que a 
gente começou a fazer ainda na época do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que tanto me ajudou no 
Acre, pensando na interligação com o Pacífico, depois 
o Presidente Lula (...)

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – (...) nos 
ajudou a materializar, tudo isso fica comprometido, 
porque o único acesso é através da BR-364. 

Fizemos todas as pontes no Acre, todas. Agora, 
esta não sai, porque tem um esquema financeiro, que 
ganha muito dinheiro, o faturamento anual deles é de 
mais de R$20 milhões, e eles fazem o possível e o 
impossível para que esta obra não aconteça. 

Fica aqui o registro de solidariedade ao DNIT 
nesse aspecto, ao General Fraxe, e a denúncia de 
que nós temos de buscar na Justiça Federal uma so-
lução, porque por trás dessa medida, dessa ação civil 
pública não tem o interesse público. Ao contrário, está 
o interesse privado, tentando deixar de lado uma obra, 
que é estratégica, que é do interesse nacional e tão 
fundamental para o povo acreano. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Dando seguimento à lista de oradores, com a 
palavra, pelo prazo de 20 minutos, Senador Paulo Paim.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Pela ordem, o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para saber 
se há vaga para uma comunicação inadiável ou se as 
vagas se esgotaram.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Já foram esgotadas.

Não sei se o Senador Paulo Paim fez uso da pa-
lavra como comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, vou 
falar como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Então, há uma vaga para uma comunicação 
inadiável e eu inscrevo V. Exª aqui.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT 
– DF) – Eu gostaria, portanto, – desculpe tomar o 
tempo –, se o Senador Casildo não estiver aqui, eu 
sou o seguinte a ele. Aí eu prefiro guardar minha 
inscrição. Se o Senador Casildo estiver, eu falo pela 
comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – V. Exª está inscrito para uma comunicação 

inadiável e eu vou inscrevê-lo também na lista de ora-
dores, tendo em vista que V. Exª está inscrito no art. 
16, portanto, para a continuidade da sessão.

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Romero Jucá, vou falar sobre temas relacionados 
aos direitos humanos. 

Primeiro, já falei na abertura da sessão, mas 
reafirmo da tribuna, nos termos do art. 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro a inserção 
em ata de voto de aplauso a Paulo de Tarso Vannuchi 
pela sua eleição ao cargo na Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos.

Nessa quinta-feira, dia 6, o Itamaraty confirma 
a vitória de Paulo Vannuchi para a Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos da OEA. Informou 
que acolheu com satisfação a escolha do ex-Ministro 
da Secretaria de Direitos Humanos para a vaga. A 
eleição aconteceu na noite dessa quinta-feira, na 
Guatemala.

Paulo Vannuchi ocupou o cargo de Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da República de dezembro de 
2005 a dezembro de 2010, ainda na época do Pre-
sidente Lula. 

Teve participação efetiva nos movimentos de 
esquerda durante o regime de exceção. Trabalhou – e 
muito – na elaboração do livro Brasil: Nunca Mais, coor-
denado por D. Paulo Evaristo Arns e, por sua trajetória 
na vida de absoluto apreço pelos direitos humanos e 
por suas qualidades profissionais, está mais do que 
credenciado para representar o Brasil na OEA.

Sei que V. Exª botará em votação no momento 
adequado.

Segunda questão, Sr. Presidente, assumi a Pre-
sidência da Comissão que discute e encaminha para 
serem homenageados aqueles que se destacaram 
na sua caminhada em defesa dos direitos humanos, 
a chamada Comenda Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara.

Sr. Presidente, informo, aqui, estão abertas as 
inscrições para a Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara 2013. O prazo encerra-se em 1º de 
agosto próximo. 

Instituída pela Resolução do Senado Federal 
nº 14, de 2010, gerada pelo Projeto de Resolução nº 
62, de 2008, de autoria do então Senador José Nery 
a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câma-
ra destina-se a agraciar personalidades que tenham 
oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos 
humanos no Brasil.
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A Comenda é conferida anualmente a cinco per-
sonalidades durante sessão do Senado Federal, es-
pecialmente convocada para esse fim, que se realiza 
no mês de dezembro.

A indicação dos candidatos deve ser acompanha-
da do respectivo currículo e justificativa e encaminha-
da à Mesa do Senado, repito, até o dia 1º de agosto. 

O envio pode ocorrer por:

1. Correio, constando todos os documentos 
com assinatura, 
2. Por e-mail, desde que os documentos te-
nham assinatura eletrônica para scop@se-
nado.gov.br;
3. Contatos e informações pelo telefone (61) 
3303-5255/5256.

Podem indicar candidatos à Comenda os Sena-
dores e Deputados Federais, bem como entidades na-
cionais de defesa e promoção dos direitos humanos, 
governamentais ou não.

O Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara é composto por um representante 
de cada um dos partidos políticos no Senado.

Eu fui escolhido na última reunião para presidir 
essa Comissão. A Senadora Ana Amélia é a Vice-
-Presidente.

Integram o Conselho os Senadores: Jarbas Vas-
concelos, que foi presidente no ano que passou; Cí-
cero Lucena; João Capiberibe; José Agripino; Sérgio 
Petecão; Vanessa Grazziotin; Paulo Davim; Eduardo 
Lopes; Eduardo Amorim e Randolfe Rodrigues. Todos 
são Senadores ou Senadoras.

O Conselho deve proceder à apreciação das in-
dicações e à escolha dos que serão homenageados, 
devendo enviar o nome dos agraciados à Mesa do 
Senado até o dia 5 de novembro, para publicação e 
ampla divulgação.

Alguns nomes que já receberam a Comenda: Dom 
Manuel Edmilson da Cruz, Jair Krischke – de lá do Rio 
Grande do Sul, destacado nome na área dos Direitos 
Humanos. Tive a oportunidade de conviver com ele 
em plena ditadura e também de ter ido ao exterior na 
busca de dois sequestrados no Rio Grande naquela 
oportunidade, um fato lamentável que lá aconteceu. 
Receberam também a Comenda: Felício Pontes Júnior 
e Dom Tomás Balduíno.

Sr. Presidente, lembro aqui que Dom Helder Pes-
soa Câmara nasceu em Fortaleza, no dia 7 de fevereiro 
de 1909. Com 22 anos de idade, foi ordenado presbí-
tero da capital cearense.

Em 1936, foi para o Rio de Janeiro, onde se tor-
naria bispo auxiliar em 1952.

Trabalhador incansável e dono de uma rara sabe-
doria política, Dom Helder ajudou a criar a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, em 1952, e o Conselho 
Episcopal Latino-Americano, em 1955. 

Sempre atento às necessidades de seu tem-
po, fundou, em 1956, a Cruzada de São Sebastião, 
com o objetivo de construir morada digna para os 
favelados.

Em 1959, fundou o Banco da Providência, com 
o objetivo de atender os pobres. 

Em 12 de março de 1964, pouco antes do gol-
pe militar, foi nomeado Arcebispo de Olinda e Recife. 
Dias depois, divulgou um manifesto apoiando a ação 
católica operária em Recife.

Acusado, por muitos, de demagogo, de comunis-
ta, pelo governo militar, Dom Helder foi proibido de se 
manifestar publicamente.

Teve, em toda sua vida, uma atuação marcan-
te, destacando-se por sua posição firme contra a 
ditadura e por suas denúncias contra a prática de 
tortura no País.

Em 1972, foi indicado para o Prêmio Nobel da 
Paz. Aposentou-se 13 anos depois, em 1985.

No final da década de 1990, lançou a campanha 
Ano 2000 Sem Miséria. Faleceu, entretanto, pouco 
antes dessa data, aos 90 anos, em função de uma 
parada cardíaca.

Dom Helder Câmara deixou registrado seu pen-
samento em diversos livros, em diversas línguas. Sua 
atividade política, social e religiosa foi reconhecida no 
mundo inteiro. Recebeu centenas de homenagens e 
condecorações, além de diversos prêmios, no Brasil 
e no Exterior.

Repito: estão abertas as inscrições para a Co-
menda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara.

Como disse Dom Helder: faça com calma e com 
toda a alma quer seja conduzir às estrelas uma nave 
espacial ou apontar uma simples ponta de lápis. Uma 
frase que mostra a sabedoria de Dom Helder. Repito: 
faça com calma e com toda a alma quer seja conduzir 
às estrelas uma nave espacial ou apontar uma sim-
ples ponta de lápis.

Sr. Presidente, por fim, quero só registrar que 
recebi ontem uma comissão de aposentados do Ae-
rus – Varig, liderada por José Paulo Resende, que me 
entregou uma carta que ele encaminhou ao Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa.

Diz ele: 

[...] O que vou pedir, [Ministro Joaquim Barbo-
sa], para V. Exª…

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – 
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… é o mesmo de sempre. [Que entregue] o 
mais rápido possível [o processo que está em 
suas mãos, mediante um pedido de vista, so-
bre a] defasagem tarifária [da] Varig, [que vai 
beneficiar os aposentados do Aerus].

Diz mais:

[...] Então, para terminar [...] peço encarecida-
mente em meu nome e de todos os ex-traba-
lhadores da Varig e de todas as suas famílias 
que vosso pedido de vista [...] [chegue ao fim 
e que possa ser encaminhado ao Plenário] o 
mais rápido possível e que o processo [seja 
votado pelos outros Ministros que ainda não 
se posicionaram].

A relatora já deu o parecer favorável.
Diz ele: 

Não deixe [...] que a dor e o sofrimento per-
durem por mais tempo, pois já não há mais 
tempo para esperar. Estamos no limite [devi-
do à idade].

Sr. Presidente, recentemente, eu estive...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... reuni-
do com o Sr. José Paulo Resende e, nesse momento, 
ele me entregou essa carta (Fora do microfone.) que 
aqui eu resumi. 

Peço a V. Exª que considere essa carta, na ínte-
gra. Essa carta foi entregue ao Ministro Joaquim Bar-
bosa – pedido que eu já fiz. O Senador Alvaro Dias, 
que está aqui, já fez, foi ao Ministro, telefonou para 
o Ministério. Eu sei que V. Exª poderá, nesse aparte 
que ainda me é permitido nesses dois minutos, com-
plementar a informação, porque sei que V. Exª, junto 
com a Senadora Ana Amélia, tem sido um dos que 
tem atuado muito nesse sentido.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permita-
-me, Senador Paulo Paim, apenas para dizer que, às 
vezes, esse desespero, essa vontade de pressionar 
que alguns integrantes do Aerus possuem pode, ao 
invés de ajudar, atrapalhar, porque já há uma defini-
ção do próprio Ministro Joaquim Barbosa de que no 
começo de agosto...

(Soa a campainha.)

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ... pro-
vavelmente na primeira semana de agosto, estará na 
pauta para julgamento. Isso já foi comunicado à Pre-
sidente do Sindicato.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Graziella 
Baggio.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Isso, 
Graziella Baggio. Para que ela pudesse comunicar a 
todos. Então, é bom tranquilizar, pedir paciência, por-
que... Eu sei que é difícil pedir paciência, é difícil ter 
paciência depois de tantos anos, mas o Ministro Joa-
quim Barbosa está imbuído do melhor propósito, está 
interessado em dar celeridade, já vem dando celeri-
dade e, certamente, na primeira semana de agosto, já 
que estamos neste mês com a agenda comprometida 
e teremos posse de um novo Ministro, esse assunto 
de tão grande interesse que diz respeito a direitos ad-
quiridos de muita gente possa ser resolvido.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só um 
minuto para dizer, Senador Alvaro Dias, que (Fora do 
microfone.) eu relatei a eles essa conversa que você 
me passou há poucos dias.

Eles ficaram felizes com esse depoimento do Mi-
nistro do Supremo, que V. Exª acolheu e passou para 
mim, passou para a Senadora Ana Amélia, passou para 
a Graziela e eu passei para eles. Eles, primeiro, agra-
deceram a todos nós e pediram que eu registrasse a 
carta que eles também levaram ao Ministro Presidente 
do Supremo Tribunal Federal.

Há uma esperança muito grande, exatamente 
nessa linha de que, na primeira quinzena de agosto, 
o tema seja votado de forma definitiva.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância 
de V. Exª e peço que constem, na íntegra, os pronun-
ciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estão abertas as inscrições para a Comen-
da de Direitos Humanos Dom Helder Câmara – 2013. 
O prazo encerra-se em 1º de agosto próximo. 

Instituída pela Resolução do Senado Federal nº 
14, de 2010, gerada pelo Projeto de Resolução nº 62, 
de 2008, de autoria do então Senador José Nery, a 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câma-
ra destina-se a agraciar personalidades que tenham 
oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos 
humanos no Brasil.

A Comenda é conferida anualmente a cinco per-
sonalidades durante Sessão do Senado Federal, es-
pecialmente convocada para esse fim, a realizar-se 
no mês de dezembro.

A indicação dos candidatos deve ser acompanha-
da do respectivo currículo e justificativa, e encaminhada 
à Mesa do Senado até o dia 1º de agosto. 

O envio poderá ocorrer por:
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1. Correio constando todos os documentos 
com assinatura;
2. Por e-mail, desde que os documentos tenha 
assinatura eletrônica para scop@senado.gov.br
3. Contatos e informações pelo telefone (61) 
3303 5255/5256 

Podem indicar candidatos à Comenda os Sena-
dores e Deputados Federais, bem como entidades na-
cionais de defesa e promoção dos direitos humanos, 
governamentais ou não.

O Conselho da Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara é composto por um representante 
de cada um dos partidos políticos no Senado. 

Este senador que fala é o atual presidente do 
Conselho e a senadora Ana Amélia é a vice-presidente.

Integram o Conselho: Jarbas Vasconcelos, Cí-
cero Lucena, João Capiberibe, José Agripino, Sérgio 
Petecão, Vanessa Grazziotin, Paulo Davim, Eduardo 
Lopes, Eduardo Amorim e Randolfe Rodrigues. 

O Conselho deve proceder à apreciação das 
indicações e escolha dos que serão homenageados, 
devendo enviar o nome dos agraciados à Mesa do 
Senado até o dia 5 de novembro, para publicação e 
ampla divulgação.

Alguns nomes que já receberam a Comenda: 
Dom Manuel Edmilson da Cruz, Jair Krischke, Felício 
Pontes Júnior e Dom Tomás Balduíno.

Sr. Presidente, Comenda de Direitos Humanos 
Dom Hélder Câmara. 

Dom Helder Pessoa Câmara nasceu em For-
taleza (CE), no dia 7 de fevereiro de 1909. Com 22 
anos de idade, foi ordenado presbítero da capital 
cearense. 

Em 1936, foi para o Rio de Janeiro onde se tor-
naria bispo auxiliar em 1952. 

Trabalhador incansável e dono de uma rara sa-
bedoria política, Dom Helder ajudou a criar a Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1952, e o 
Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM), em 
1955. Sempre atento às necessidades de seu tempo, 

fundou – em 1956 – a Cruzada de São Sebastião, cujo 
objetivo era construir morada digna para os favelados. 
Em 1959, fundou o Banco da Providência, com o ob-
jetivo de atender os pobres. 

Em 12 de março de 1964, pouco antes do gol-
pe militar, foi nomeado Arcebispo de Olinda e Recife. 
Dias depois, divulgou um manifesto apoiando a ação 
católica operária em Recife. 

Acusado como demagogo e comunista pelo go-
verno militar, Dom Helder foi proibido de se manifestar 
publicamente.

Teve, em toda sua vida, uma atuação marcante, 
destacando-se por sua posição firme contra a ditadura e 
por suas denúncias contra a prática de tortura no País. 

Em 1972, foi indicado para o Prêmio Nobel da 
Paz. Aposentou-se treze anos depois, em 1985. 

No final da década de 1990, lançou a campanha 
“Ano 2000 Sem Miséria”. Faleceu, entretanto, pouco 
antes dessa data, aos 90 anos, em função de uma 
parada cardíaca.

Dom Helder Câmara deixou registrado seu pen-
samento em diversos livros de grande repercussão, 
traduzidos em várias línguas. 

Sua atividade política, social e religiosa foi reco-
nhecida no mundo inteiro. Recebeu centenas de home-
nagens e condecorações, além de diversos prêmios, 
no Brasil e no Exterior.

Srªs e Srs. Senadores. repito então: estão aber-
tas as inscrições para a Comenda de Direitos Huma-
nos Dom Helder Câmara. Elas encerram-se no dia 1º 
de agosto. 

E como disse Dom Helder: “faça com calma e 
com toda a alma quer seja conduzir às estrelas uma 
nave espacial ou apontar uma simples ponta de lápis”.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 14 36863 



36864 Sexta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o comissário de bordo aposentado da VA-
RIG, José Paulo Resende, encaminhou carta ao ilus-
tríssimo ministro do STF, Joaquim Barbosa, tratando 
do tema Aerus.

Diz ele:

(...) o que vou pedir para vossa excelência é 
o mesmo de sempre: a volta o mais rápido 
possível no plenário do STF do julgamento 
do processo da defasagem tarifária devida a 
Companhia Varig.

E ele, prossegue:

(...) Então para terminar, peço encarecidamen-
te, em meu nome e de todos os ex trabalhado-
res da Varig e de todas as suas famílias que 
vosso pedido de vista seja feito o mais rápido 
possível e que o processo volte a ser votado 
pelos demais ministros que ainda não pude-

ram dar o voto deles. Não deixe que a dor e 
o sofrimento perdurem por muito mais tempo, 
pois já não há mais tempo para esperar. Esta-
mos todos no limite (...).

Sr. Presidente, recentemente, eu estive reunido 
com o senhor José Paulo Resende. 

Na ocasião ele me entregou uma cópia da carta 
que foi entregue ao ministro Barbosa. Peço, respeitosa-
mente, que esta carta que eu tenho em minhas mãos, 
pelo grau de importância, seja registrada na integra 
nos anais do Senado da República.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A solicitação de V. Exª será atendida, Sena-
dor Paulo Paim.

Quero parabenizá-lo pela Comissão e registrar a 
importância de ter esse prêmio o nome de Dom Hel-
der Câmara, uma figura que todo o Brasil reverencia. 

Eu, pessoalmente, convivi com Dom Helder Câ-
mara, vi toda a sua condição, o seu potencial, a sua 
caridade, a forma como ele era e, sem dúvida nenhu-
ma, as pessoas que serão homenageadas com esse 
título terão um patrono à altura do que se espelhar.

Meus parabéns a V. Exª.
Pela ordem, Senador Aloysio Nunes Ferreira. 
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – V. 
Exª poderá ver, todos nós vimos, que na Ordem do 
Dia há várias propostas de emenda à Constituição vi-
sando à criação de Tribunais Regionais Federais. Se 
não me engano, são quatro propostas de emenda à 
Constituição.

Eu tenho para mim que duas delas, a PEC 42, de 
2012, e a PEC 86, de 2011, estão prejudicadas diante 
da promulgação da PEC 544, de 2002 e da PEC... É, 
exatamente, a 544, de 2002.

Então, eu penso que seria o caso de declarar a 
prejudicialidade, para que não fiquemos com essas 
PECs como mortas-vivas na nossa Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Aloysio Nunes, a Mesa vai analisar 
essas duas questões.

Realmente, as emendas constitucionais que tra-
tam desses dois Tribunais Regionais Federais perderam 
o objeto, tendo em vista a promulgação, ainda neste 

mês, desses dois Tribunais Regionais Federais, mas 
informo a V. Exª que a pauta está trancada. 

Nós temos uma medida provisória e eu, antes 
da Ordem do Dia, lerei a segunda medida provisória 
que chegou, a 608. 

Então, logo após a manifestação do Senador 
Cristovam Buarque – que vai fazer uma comunicação 
inadiável e tem de fazê-lo antes da Ordem do Dia, por 
isso não a começarei agora, porque eu darei a opor-
tunidade para o Senador Cristovam Buarque falar an-
tes da Ordem do Dia, como comunicação inadiável –, 
teremos a Ordem do Dia.

Vamos encerrar a Ordem do Dia, porque não 
há matéria a ser votada. Nas votações nominais que 
dizem respeito a autoridades, os quóruns são qualifi-
cados, e não há.

Então, antes de ceder a palavra ao Senador Cris-
tovam Buarque, eu vou ler.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/
PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
n° 1.133/2013, do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto 
de Lei de Conversão n° 14, de 2013, que dispõe so-
bre crédito presumido apurado com base em créditos 
decorrentes de diferenças temporárias oriundos de 
provisões para créditos de liquidação duvidosa nas 
condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de 
crédito e instrumentos emitidos por instituições finan-
ceiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu 
patrimônio de referência, e altera a Lei n° 12.249, de 
11 de junho de 2010 Essa matéria é proveniente da 
Medida Provisória n° 608, de 2013.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com referência ao Projeto de Lei de Con-
versão n° 14, de 2013, que acaba de ser lido, a Pre-
sidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias 
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o 
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente 
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 
28 de junho.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.

Portanto, a Medida Provisória nº 608, o Projeto 
de Conversão nº 14 faz parte também da Ordem do 
Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Eu concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, ao Senador Cristovam Buarque.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, os jornais de hoje dizem que a Presidenta Dil-
ma, em uma declaração em Lisboa, falou que aqueles 
que criticam, alertam, comentam a política econômica 
do Governo são como o Velho do Restelo, referindo-
-se, como os jornais mesmo dizem, a Os Lusíadas, de 
Camões, que, ao descrever toda a epopeia das des-
cobertas, quando as naves saem, retrata um velho, na 
praia, que fica dizendo coisas do tipo:

Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 
Ó fraudulento gosto, que se atiça
C’uma aura popular, ...

E lá mais adiante:

Nomes com quem se o povo néscio engana!
- A que novos desastres determinas

De levar estes reinos e esta gente?
Ou seja, aquelas pessoas que saíam naqueles 

barcos, jovens em geral, segundo o velho, iam em 
busca da fama dos reis, condenados os jovens a pe-
rigos, a mortes, com base em promessa de reinos e 
minas de ouro.

O que ela queria dizer é que os que criticavam 
– o Velho do Restelo, personagem de Camões, quan-
do levantava esses riscos para os navegantes – fa-
ziam profecias do mal e que, hoje, nós que falamos 
sobre a situação da economia somos iguais àqueles. 
Eu coloquei a carapuça. Em geral, ninguém coloca a 
carapuça. Coloquei, porque tenho feito análises, aler-
tas. Coloquei a carapuça como se fosse um daqueles 
velhos do Restelo.

Mas há algumas diferenças. A primeira delas é 
que o velho estava na praia, Senador Jucá, e agora 
eu estou dentro do barco. Todos os brasileiros estão 
dentro da nave. Então, temos não apenas o direito, mas 
a obrigação de alertar o comandante – naquele caso, 
era Vasco da Gama, que se aventurou em busca de 
ouro nas Índias; hoje, somos nós, em busca do pro-
gresso e das promessas do progresso. E eu insisto: é 
com desejo máximo de que cheguemos às minas de 
ouro, de que cheguemos ao progresso, e com o oti-
mismo de brasileiro que acredita que vamos chegar 
que faço meus alertas; não é desejando o contrário, 
porque seria uma estupidez, um suicídio e uma falta 
de patriotismo.

Mas é preciso o Governo entender que a crise 
que atravessamos é muito mais grave do que vem 
sendo dito. E não digam que já falaram que faltaria 
luz, e não faltou; que o dólar subiria, e não subiu; que 
a inflação está fora do controle, e não está, porque a 
crise profunda não vem de repente; ela vem oscilando. 
Há momentos em que melhora, há momentos em que 
piora. As piores crises não vêm de repente, como a de 
1929, que se anunciou por três anos. A grande crise 
da inflação, maior que já houve no mundo, da Alema-
nha, nos anos 20...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT 
– DF) – ... não foi de repente; a inflação vinha e re-
vertia-se. A própria moeda, de vez em quando, se 
valorizava um pouco. A gente tem que estudar o que 
está nas entranhas da economia, aquilo que os eco-
nomistas chamam de sua estrutura. E, aí, temos que 
estar preocupados – nem disse pessimistas, disse 
preocupados – com os gastos públicos; com a falta 
de inovação da economia brasileira; com a queda na 
nossa produtividade em relação a todas as outras 
economias; com a falta de competitividade interna-
cional que leva nossas balanças a terem problemas 
– de repente, a gente volta a exportar mais um pouco, 
mas, no médio e longo prazo, a falta de competitivida-
de vai nos arrastar –; com os acordos internacionais 
que estão nos deixando isolados – só nós e os paí-
ses do Mercosul –, enquanto os outros se organizam 
em diversos outros fóruns e blocos; com a crise da 
educação, sem a qual não sairemos de uma maneira 
sustentável e permanente da crise; com a preferência 
pelo consumo no imediato, em vez de uma poupança 
que permita investir e consumir no futuro. Isso leva 
a nave a passar por turbulências muito fortes, mas 
não soçobrará, porque país não soçobra; país passa 
crise, atravessa. Mas não queremos que essas crises 
venham, não queremos dar um passo atrás.
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Lembro, para concluir nesse curto momento, Se-
nador Jucá, que, em 1994, o atual Ministro Mantega fez, 
sobre o Plano Real, declarações do tipo do Velho do Res-
telo; e o Ministro Mercadante também, Senador Simon.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Eles diziam que não ia dar certo, que ia fracassar, 
que era suicídio, que geraria um desemprego monu-
mental, e eles não eram velhos do Restelo, apenas 
tinham uma visão diferente.

Tenho a minha visão diferente de que não esta-
mos no rumo certo. Talvez eu esteja errado! Mas Velho 
do Restelo não sou, porque estou dentro do barco, não 
estou olhando da praia, e porque sou um otimista em 
relação ao Brasil. E é, por ser otimista, que tento alertar: 
temos problemas, podemos consertar, e, para isso, a 
Presidenta precisa ouvir mais os que criticam e precisa 
dialogar mais – com os oposicionistas, inclusive –, para 
que o Brasil, que é maior do que o Governo, encontre 
o seu caminho, desmentindo os velhos do Restelo.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Senador Cristovam Buarque, quero reafirmar 
que V. Exª é uma das grandes vozes deste País. Quan-
do fala, o País deve prestar atenção e deve levar em 
conta. Pode até não haver concordância com o que diz 
V. Exª, mas deve haver a atenção devida e a avaliação 
de tudo aquilo que está sendo dito.

V. Exª nem é velho nem é do Restelo, é um grande 
brasileiro que quer o bem do Brasil, e somos testemu-
nhas do seu trabalho aqui nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – 

ORDEM DO DIA

Existem duas medidas provisórias trancando a 
pauta, e hoje completa o primeiro dia de interstício 
para a discussão.

Portanto, não haverá votação de matérias.
O Item 4 da Ordem do Dia é a:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 89, DE 2011

Nós estamos colocando em pauta apenas 
para discussão.
Quarta sessão de discussão em primeiro tur-
no da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-

tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Ela passa a constar da pauta da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Item nº 10, da mesma forma.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2013

Primeira sessão de discussão em primeiro tur-
no da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 

discussão.
Ela volta à pauta para prosseguimento do pro-

cesso em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Não havendo outra matéria a ser votada, en-
cerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 14, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória  
nº 608, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 14, de 2013, na forma do tex-
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to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre crédito presumido apurado com 
base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para cré-
ditos de liquidação duvidosa nas condições 
que estabelece e dispõe sobre os títulos de 
crédito e instrumentos emitidos por instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para 
composição de seu patrimônio de referência, 
e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010. (proveniente da Medida Provisória nº 
608, de 2013)
Parecer sob nº 22, de 2013, da Comissão 
Mista, Relator: Senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB/PB); e Relator Revisor: Deputado Al-
fredo Kaefer (PSDB/MA), favorável à Medida 
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 14, de 2013, que oferece; e pela 
rejeição das Emendas nº 1 a 28.

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória 

nº 609, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013, 
que reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
-Importação incidentes sobre a receita decor-
rente da venda no mercado interno e sobre a 
importação de produtos que compõem a ces-
ta básica, altera as Leis nºs 10.925, de 23 de 
julho de 2004, 10.147, de 21 de dezembro de 
2000, 10.825, de 30 de abril de 2004, 12.058, 
de 13 de outubro de 2009, 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010, 12.599, de 23 de março de 
2012, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438, 
de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de mar-
ço de 2004, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 
9.074, de 7 de julho de 1995, e 9.427, de 26 
de dezembro de 1996; revoga dispositivo da 
Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 609, de 2013).
Parecer sob nº 21, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Edinho Araújo (PMDB/
SP); e Relator Revisor: Senador Lobão Filho 
(PMDB/MA), favorável à Medida Provisória e 

às Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 
21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57 a 
60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 
95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 
123, 126 e 127, nos termos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, que oferece; e 
pela rejeição das demais emendas.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 428, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria do Deputado Gilmar Machado, que 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre 
empregados da cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

 Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 86, de 2011, tendo como primeira 
signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, 
que cria os Tribunais Regionais Federais da 
6ª Região, com sede em Manaus e jurisdi-
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ção no Estado do Amazonas, Acre, Rondô-
nia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que 
tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que 
tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Re-
querimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.

Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO    

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11 
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
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citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008, que já 
se encontram apensados, por regularem ma-
téria correlata (progressão de regime penal).

12 
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
572, de 2013, do Senador Lobão Filho, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 19, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (declara A Voz do 
Brasil Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil).

13 
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e 
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (normas para as eleições).

14 
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 387, de 2011, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (registro e disseminação da produ-
ção técnico-científica).

15 
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por 
regularem matéria correlata (ação regressiva 
previdenciária).

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 59, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of.nº 59/2013/CE

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Vicenti-
nho Alves, que “Denomina a Escola Técnica Federal 
localizada de Porto Nacional – Tocantins de Senador 
Antônio Luiz Maya”.

Atenciosamente, Senador Cyro Miranda, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com referência ao Ofício nº 59, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional 
os seguintes ofícios:

– Ofício nº 223/2013, referente ao Relatório de 
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;
– Ofício nº 1.275/2013, referente ao Relatório 
de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região; e
– Ofício nº 164/2013, referente ao Relatório de 
Gestão Fiscal relativo ao período de maio de 
2012 a abril de 2013, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 24ª Região.

São os seguintes os ofícios na íntegra:

Ofício nº 223/2013 – GP

Natal/RN, 29 de maio de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, e tendo em vista os termos 

da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que trata das normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, encaminho 
a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fis-
cal deste Tribunal, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2013, publicado aos 29 de maio de 2013 no Diário 
Oficial da União, à Seção 1, fl. 176.

Por oportuno, informo que o aludido Relatório 
encontra-se publicado na página eletrônica deste Tri-
bunal, cujo endereço é www.tre-rn.gov.br, bem como, 
que foi encaminhado para publicação no Diário da Jus-
tiça Eletrônico – DJE, Edição nº 1.188, de 31-5-2013.

No ensejo, apresento votos de elevada estima 
e distinta consideração. – Desembargador João Re-
bouças, Presidente.
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Ofício GP Nº 1.275/2013

Salvador, 29 de maio de 2013.

Assunto: encaminha cópia do Relatório de Gestão 
Fiscal do 1º quadrimestre.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a 

cópia do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimes-
tre de 2013, demonstrativo da despesa com pessoal, 

orçamentos fiscais e da seguridade social referente ao 

período de maio/2012 a abril/2013, ao tempo em que 

levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o refe-

rido relatório foi publicado no DOU do dia 28/05/2013 

– Seção I, pág. 113 e se encontra disponível no Portal 

deste Tribunal, no endereço WWW.trt5.jus.br.

Atenciosamente, Vânia J. T. Chaves, Desem-

bargadora do Trabalho Presidente do TRT 5ª Região 
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Of./TRT/GP/nº 164/2013

Campo Grande, 28 de maio de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – maio de 2012 
a abril de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atendimento 

ao disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, c/c art. 5º, inciso I, da Lei nº 

10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Ges-

tão Fiscal deste Tribunal, relativo ao período de maio 

de 2012 a abril de 2013.

Colho o ensejo para manifestar votos de elevado 

apreço e distinta consideração. 

Respeitosamente, Francisco das Chagas Lima 

Filho, Desembargador Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da 24ª Região. 
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 14 de junho do corrente.

Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

– nº 121, de 2013 (nº 808/2012, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção 

sobre a Conservação das Espécies Migratórias 
de Animais Silvestres – CMS, assinado em Bonn, 
em 23 de junho de 1979; e
– nº 122, de 2013 (nº 837/2013, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da Geórgia sobre Isenção Parcial de 
Vistos para Portadores de Passaportes Comuns, 
assinado em Brasília, em 26 de agosto de 2011.

São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 121 e 
122, de 2013, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Sobre a mesa, comunicação que será lida.

É lida a seguinte:

Ofício nº 1/2013 – CTLICON

Brasília, 13 de junho de 2013

Assunto: Instalação de Comissão

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente 

data, foi instalada a “Comissão Especial, criada pelo 
ATS nº 19, de 3-6-2013, com a finalidade de atualizar 
e modernizar a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 
que ‘regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências”’.

Respeitosamente, – Senador Vital do Rêgo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A comunicação que acaba de ser lida vai à 
publicação.

Seguindo a lista de oradores, pela Liderança do 
PR, Senador Magno Malta.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, aqueles que nos ouvem, nos veem e 
nos acompanham pelas redes sociais e pelos meios de 
comunicação desta Casa, ouvi atentamente o Senador 
Cristovam, avalizo as palavras do Senador Romero 
Jucá e quero começar o meu pronunciamento dizendo 
que não tenho a sapiência dele. A Bíblia, quando fala 
nos anciãos, revela que existe mérito nisso, porque 
fala de ancião se referindo à sabedoria, e não há de-
mérito em ser velho. É uma fase das mais lindas, das 
mais importantes, de acúmulo da vida, não é, Sena-
dor Cristovam? Eu estou caminhando para lá, mas, a 
exemplo de V. Exª, estou dentro do barco, vendo tudo, 
observando tudo. Não sou tolo e tenho sentimento.

Eu quero, mais uma vez, colocar aqui a minha 
camisa – se puder filmar, filme aqui. Eu estou repre-
sentando 96% da população do Brasil.

Eu tenho ouvido tanta barbaridade daqueles que, 
por falta de argumento e de grandeza, não reconhecem 

que os tempos são outros, que os tempos mudaram, 
e que nós já não dormimos de porta aberta nem de 
janela aberta nos rincões deste País – nem estou me 
referindo aos grandes centros.

Nós estamos vivendo no País da mortandade, dos 
velórios de vítimas de crimes cometidos por homens 
travestidos de criança.

Eu estou imprimindo uma cartilha que devo co-
meçar a distribuir pelo País nesta semana, nas praças 
públicas, nas ruas, nessa cruzada que estou empre-
endendo. Na capa, há um homem com uma chupeta, 
de fralda e com duas pistolas na mão.

Eu não sei por que esta discussão é tão acanha-
da no Parlamento, por que as pessoas se escondem.

Hoje ouvi de um Parlamentar uma coisa triste: 
“Vamos tentar reduzir para 16, porque aí a gente agrada 
à sociedade e não desagrada àqueles que são con-
tra, e eles vêm com a gente.” Eu já ouvi de tudo, mas 
nunca pensei que fosse ouvir isso de um Parlamentar 
que quer acender uma vela para Deus e outra para o 
diabo. E avisei a ele: “Se tu me falares isso de novo, 
eu falo o teu nome na tribuna.”

Será que é difícil as pessoas entenderem que 
ter 16 ou 18 é a mesma coisa? Ter 15, ou 14, ou 13 é 
a mesma coisa?

Eu estou aqui com as manchetes dos jornais 
do meu Estado. A Tribuna: delegado da delegacia de 
crianças em estado de risco. Na verdade, elas não 
estão em estado de risco; quem está em estado de 
risco é a sociedade.

Diz o Delegado: “Não vou mais prender adoles-
centes por tráfico”. “Não vou mais prender”, diz ele. E 
explica à imprensa – corajoso ele: “Não vou prender, 
porque eu tenho que soltar. Prende e solta. E eles sa-
bem disso, zombam, é uma brincadeira”. E disse: “Só 
vou prender quando tiver três passagens pela minha 
Delegacia, a terceira por tráfico e homicídio. Fora dis-
so não prendo”.

Sabe que isso me leva a refletir? Esse Delegado 
é um homem muito sério e já foi um dos que foi contra 
a redução da maioridade penal, discutiu isso e foi tese 
dele na Universidade. Dr. Wellington Lugão, um Dele-
gado sério, vem a público e diz: “Só prendo se tiver 
três passagens”. Isso vai virar recorrência no Brasil. 
Todos os delegados vão tomar essa mesma atitude. 
Estão desmoralizados, estão humilhados, também o 
próprio Judiciário.

Aí, o que eles conseguiram? Água mole em pedra 
dura bate, bate até que fura. Eles conseguiram. No meu 
Estado, agora, temos uma milícia armada autorizada 
pela lei de 17, de 18, de 15, 16, que não tem dó, não 
tem dó, que queima, que estupra, que sequestra, que 
invade, que mata.
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Se o Governador do meu Estado, Senador Ro-
mero Jucá, também o Governador do seu Estado, o 
Governador do Distrito Federal, do seu Estado, Sena-
dor Pedro Simon, entregasse a agenda dele só para 
ir a velório cometido por menores no Estado, ele não 
teria agenda para cumprir mais em outra coisa. Ia faltar 
tempo para ele ir a tanto velório que acontece de 24 
em 24 horas, porque o problema é avassalador, e de 
uma forma tão grande, que você tem – nunca vi isso 
na minha vida – 96% da população do Brasil chorando, 
e o Parlamento dizendo: “Não, porque o jurista ‘não sei 
o quê... É porque jurista ‘não chorou ainda.

“Ah, porque disseram que o texto constitucional...” 
Quem que escreveu esse tal de texto constitucional? 
Isso veio do céu? Veio do inferno? De onde é que veio 
isso? Quem escreveu esse tal de texto foi o homem. Se 
escreveu, que escreva outro. Se escreveu, “desescre-
va”, faça outro, mas socorra uma população que sofre 
e que nos elegeu para sentir a dor deles.

Senador Ivo.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senador Magno Malta. Nós, aqui, no Senado, estamos 
exatamente batendo nessa ferida, essa ferida que, na 
verdade, não é minha; é uma ferida que é nossa. Quan-
do eu falo nossa, é de todas as famílias, nos quatro 
cantos de todos os rincões brasileiros. Eu vejo algu-
mas autoridades colocando as suas opiniões, quando 
dizem que são contra a redução da idade penal, que 
são contra tratar esses bandidos, esses delinquentes 
como verdadeiros criminosos. Eu quero, aqui, apro-
veitar esta oportunidade, já que o Brasil inteiro está 
me assistindo, para dizer que, no meu Estado, não foi 
diferente: 88% da população quer a redução da ida-
de penal para que esses jovens bandidos, criminosos 
sejam responsabilizados na forma da lei. E, Senador 
Magno Malta, essas autoridades que são contrárias 
a isso poderiam fazer uma caridade: começassem a 
recolher esses menores e os levassem para as suas 
casas; levassem para as suas residências; que colo-
cassem esses menores estupradores, assassinos para 
viverem com seus familiares. Porque, na minha casa, 
não entra! Na minha casa, eu não aceito! Eu fui go-
vernador por dois mandatos do Estado de Rondônia 
e eu via menor de 16, 17 anos com uma experiência 
de bandido com mais de 30, 40 anos. Aí, eu vejo al-
gumas autoridades dizendo assim: “Ah, mas o nosso 
sistema penitenciário é um fracasso!” Lógico que é um 
fracasso. Onde está o Fundo Penitenciário para inves-
tir na construção de novas penitenciárias? Já falei da 
tribuna desta Casa – fui governador e acompanho o 
meu Estado, assim como V. Exª acompanha o seu e 
os demais companheiros acompanham os Estados da 
Federação brasileira: não há um programa do Governo 

Federal – e olha que nós somos da Base –, não há re-
cursos que deem condições, não para se criar presídio 
para essa molecada, para esses menores infratores, 
mas para se criar uma estrutura para profissionalizá-
-los, porque “cabeça vazia é oficina do diabo”. Então, 
nós precisamos sabe do quê? Que o Governo Federal, 
se não quer essa superlotação em presídio, comece a 
liberar recursos para os Estados e, ao mesmo tempo, 
tire da rua, tire do meio da sociedade esses menores 
que, embora sejam considerados menores infratores, 
mas que, na verdade, são assassinos que, na minha 
casa, não entram. Portanto, como representante do 
povo do meu Estado, eu sou a favor de se reduzir a 
idade penal. O meu projeto de decreto legislativo é para 
que a população decida, já que o Congresso não de-
cide. Mas, ao mesmo tempo, se for para diminuir para 
15, 16, 17 anos, eu sou a favor para que possamos dar 
o respeito àqueles que nos colocaram aqui e retribuí-
-los. Obrigado pelo aparte.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Ivo Cassol, agradeço a V. Exª, que enriquece o 
meu pronunciamento.

Senador Romero Jucá, V. Exª me conceda mais 
uns minutinhos para que eu possa concluir? O Senador 
Ivo Cassol me deu um aparte, mas eu preciso concluir. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eu gostaria de um aparte, Senador.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu já 
vou conceder o aparte a V. Exª, até porque o que eu 
vou falar aqui vai dar mais propriedade a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Magno Malta, V. Exª terá mais um 
tempo para concluir.

Nós vamos respeitar os apartes. Embora o Re-
gimento diga que, falando pela Liderança, não há a 
apartes, como o tema é muito importante, refletindo a 
preocupação de todo o País, vamos abrir uma exce-
ção para que V. Exª conclua e possa também ouvir o 
aparte do Senador Cristovam Buarque.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu vou 
falar uma coisa a V. Exª: minha mãe, D. Dadá, analfabeta 
profissional, dizia que, na vida, há momentos em que a 
graça é maior do que a lei. E, dada a necessidade de 
se debater esse assunto, a graça fica maior do que a 
lei; portanto, maior do que o Regimento. E V. Exª age 
com muito acerto. É capaz de eu lhe pedir um pouco 
mais de tempo, daqui a pouco.

Vejam bem: o Senado está debatendo o assunto. 
Mas por onde? Pelo Interlegis, em uma segunda-feira! 
Para falar com quem? Pelo amor de Deus, a iniciativa 
é boa, mas para falar com quem? Fala comigo!
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Em uma segunda-feira, quem é que está aqui? 
Fala comigo! Quem está em Assembleia Legislativa 
para discutir isso? Fala comigo!

Tem que discutir na rua. Tem que ir para a rua. 
Tem que fazer audiências públicas nos grandes e nos 
pequenos centros. Tem que mexer com todo mundo!

Vejam bem: nesta segunda-feira, nesta reunião 
que houve aqui, onde compareceram especialistas... 
Especialista, nesse negócio, para mim, é uma mãe 
que chora por ter perdido o filho; é a viúva que teve o 
marido assassinado; é o viúvo daquela mulher assas-
sinada no ponto de ônibus; são os empregados que 
choram a dor de ter perdido um patrão tão bom que 
criou uma empresa para que eles pudessem trabalhar 
e tomou um tiro na cabeça e, antes do tiro, ainda foi 
chamado de vagabundo!

Eu até respeito jurista. Todo mundo que estudou 
tem o meu respeito, como também quem não estudou. 
Mas quem estudou deve saber mais do que os outros. 
Ele diz assim. E o crítico mais sério, o Professor Luiz 
Flávio Gomes diz assim:

Esse debate [Ivo Cassol, ouça o que esse 
cara falou] é o mais falso de toda a República. 
É inútil porque a responsabilidade penal do 
jovem já está estabelecida (...) [diz ele] Daí 
não tem falar em 15, 14 ou 16. Se passasse 
isso (a redução da maioridade penal) no Se-
nado, com certeza será julgada no Supremo 
inconstitucional.

Esses argumentos todos de juristas são sem 
compromisso com a vida, com a lágrima dos outros, 
com o sangue, com a dor. É sem compromisso com 
a paz nas ruas.

Aí ele diz:

Com 15 anos de experiência como jurista, re-
conhecendo a existência de menores infratores 
“perversos”, cuja pena de internação deveria 
ser superior a três anos [mas o Alckmin falou 
isso antes de ele falar], mas mesmo se dobras-
se o tempo de recolhimento de delinqüentes 
perigosos, a medida deveria ser vinculada a 
uma política de educação (...)

Eu quero dizer para esse cidadão que educação 
quem dá é pai e mãe, e não me venha com essa his-
tória, porque ser pobre não é sinônimo de violência.

Quando estamos falando em redução da maio-
ridade penal, é para todos. Toda vez que falamos em 
redução da maioridade penal, a nossa mente nos 
transporta para o morro, para as periferias, para os 
bolsões de miséria como se só filho de pobre estives-
se cometendo violência, fazendo tráfico, uso e abuso 
de drogas no Brasil.

Todavia, está nos grandes centros, está nas co-
berturas, está nos grandes condomínios; é lá que se 
decidem os grandes pacotes; é lá que decidem as 
grandes partilhas e cooperativas de tóxicos para mo-
rar e viver nababescamente. É filho de rico que está 
assaltando de madrugada; é filho de rico que viola o 
trânsito, bêbado, nas madrugadas. Então, não me ve-
nha com essa história, porque redução da maioridade 
penal certamente será para todos.

Aí, o seguinte: educação... Mas quem educa é 
pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. 
Nenhum professor tem obrigação de educar filho meu. 
O professor tem obrigação de educar o filho dele, e eu, 
o meu. O professor tem obrigação de ser bem pago, 
bem reciclado, bem preparado para transmitir ao meu 
filho o conhecimento para o futuro, mas educação quem 
dá é pai e mãe. Então, não me venha com essa falácia 
de que vamos ficar falando a vida inteira, sem reagir, 
sem tomar providência, com essa conversa fiada de 
que o nosso problema é educação. Quem educa é pai 
e mãe, gente! Pelo amor de Deus! Nenhum professor 
tem obrigação de educar o seu filho nem o meu.

Agora, a falácia é pior: vão pegar um menino 
desses, Senador Alvaro Dias, uma criança, depois de 
cometer um latrocínio, um assalto seguido de morte, e 
levá-lo para o presídio para ele sair pior? Não, moço; 
não é disso que estamos falando, porque o cara que 
está no presídio é que tem medo dessa criança, de 
que ela o mate enquanto ele está dormindo. Não é isso 
que estamos dizendo.

Ah, mas os nossos presídios estão cheios, Se-
nador Romero Jucá! Nossos presídios estão cheios. 
Como é que nós vamos fazer? Vamos encher mais os 
presídios se fizermos a redução da maioridade penal? 
Não; nós não vamos encher mais os presídios. Ago-
ra, nós precisamos raciocinar com o pior dos mundos. 
Qual o pior dos mundos? Você ter um facínora desse, 
que estupra, seqüestra, mata, queima um ser huma-
no dentro de um pneu, estupra uma mulher dentro do 
ônibus para o pessoal do ônibus ver, com uma pistola 
na cabeça, e depois diz: “Tira a mão de mim, porque 
sou menor. Eu conheço meu direito”

Tem direito mesmo, porque a lei diz que tem di-
reito; só não tem deveres, mas direito tem. Aí ele mata, 
estupra, seqüestra. E aí? Qual é o pior dos mundos: 
é mantê-lo na rua ou numa cadeia cheia? Numa ca-
deia cheia. Isso é direitos humanos. É entender que 
os humanos têm direito, ora! Mas não é isso que estou 
dizendo. Aqui está a minha proposta.

Em 2003, Senador Alvaro, quando Liana Frieden-
bach foi morta, estuprada, em São Paulo – o Senador 
Suplicy sabe muito bem – pelo Chambinha, que já 
tocava o terror – não é Senador Suplicy? –, e depois 
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o Batoré, que é outro que toca o terror em São Paulo 
desde pequenininho, na matança, no assalto, no se-
questro e, acima de tudo, estupro, estupro, estupro, 
mas são tratados como crianças...

Em 2003, eu entrei com a proposta Liana Frie-
denbach, propondo 13 anos, mas era só para provocar 
a discussão, porque eu não acredito em faixa etária. 
Eu dizia aqui, na semana passada, que nos Estados 
Unidos são 7; em Bangkok, 4; aqui, para os nossos 
irmãos da Bolívia, 14, menos do que nós; a Europa 
quase toda dá 13, 14. Eu não estou querendo copiar 
ninguém, porque experiência é igual dentadura, só 
cabe na boca do dono. Nós temos que ter a nossa 
própria dentadura aqui.

A minha proposta é a seguinte:...

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) –... – E 
já encerro. Não sei se já encerro não, mas já falei isso. 
Já encerro. 

A minha proposta revoga o art. 27 do Decreto-
-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 – olha só que 
ancião! –, Código Penal, com o objetivo de excluir a 
idade como fator de inimputabilidade. É simples. Eu 
não quero faixa etária nenhuma. Se o crime não trata 
com faixa etária, por que nós vamos tratar?

A minha proposta é simples: nós temos um elenco 
de crimes hediondos; outro elenco que não é. Roubou 
um toca-fita, quebrou uma vidraça, roubou um tênis, 
isso não é crime hediondo. O que é crime hediondo? 
Sequestro, estupro, sequestro seguido de morte, se-
questro relâmpago, sequestro relâmpago seguido de 
morte. Há um elenco de crimes hediondos. Cometeu 
crime com natureza hedionda, porque fica revogado 
o art. 27 da lei de setembro, e essa lei passa a estar 
em vigor, porque ele passa a vigorar sem que nós te-
nhamos idade para cumprimento de...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... 
pena por conta de crimes com natureza hedionda. 
Qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com 
natureza hedionda...

Senador Romero, ligue o meu microfone, por 
gentileza. (Fora do microfone.) Obrigado, meu jovem.

A minha proposta, que foi protocolada, está na 
Comissão de Juristas. Quero lembrar ao Senador Vital 
do Rêgo que a primeira proposta que está lá é a minha, 
de 2003, e todas têm que ser apensadas à minha, que 
é de 2003. Mas essa é a mais importante. Qualquer 
cidadão que cometer crime com natureza hedionda, 
ponto, perca-se a menoridade, seja colocado na maio-
ridade para pagar as penas da lei. Crime com natureza 

hedionda. Fora de crime de natureza hedionda, não 
tem o mesmo tratamento.

E, com isso, fica o Estado obrigado a construir 
centros de ressocialização para a formação de cam-
peões em esporte de alto rendimento para o País. Por 
que esporte de alto rendimento? Porque esporte de 
alto rendimento suga as energias, e, em se tratando 
de artes marciais, há uma filosofia que educa.

No ponto 2, dentro do centro de ressocialização, 
eles terão estudo, serão obrigados a estudar. Terceiro, 
no final de semana, eles terão grupos...

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... de 
terapia emocional, com pessoas de formação religio-
sa e psicológica e assistente social juntamente com 
a família.

Mas como com a família? Veja: se esse que per-
deu a sua menoridade, a família não tiver envolvimento 
com o crime, o juiz determinará um tutor, de formação 
religiosa, com assistente social, que entrará com a fa-
mília – mãe, pai, irmãos menores –, numa sexta-feira, 
podendo ficar com ele até domingo à tarde.

Se a família tiver envolvimento com o crime, terá 
um pai adotivo esse menino, com formação psicoló-
gica e religiosa, para acompanhá-lo nesses finais de 
semana, até o cumprimento da pena.

Perdeu a menoridade com 13 anos, pegou 10 
anos. Vai sair com quantos anos? Com 23. Lá dentro 
ele virou um atleta de ponta, conforme a sua vocação 
para o esporte. Se vôlei, vôlei; se basquete, basquete; 
se boxe, boxe; se jiu-jitsu, jiu-jitsu; se muay thai, muay 
thai, e esses...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... 
cumprimento da pena, nós teremos, de lá de dentro, 
um atleta, que estudou, que se educou, que teve es-
colaridade, que virou um atleta, sai para competir, dar 
alegria para o País e, se não competir, pode colocar 
uma academia de jiu-jitsu, pode virar professor de na-
tação, pode tudo. 

Onde é que nós vamos arrumar essa mão de 
obra? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm atle-
tas de ponta, de alto rendimento, por conta das Olim-
píadas das Forças Armadas no mundo.

Ora, se a lei foi escrita por nós, e o nosso proble-
ma de segurança nacional não é nem com Bin Laden 
e não é com o pessoal da Faixa de Gaza, nós não te-
mos esse problema, rediscutamos o nosso problema 
de segurança nacional, o nosso modelo de segurança 
nacional porque o nosso problema é com o tráfico de 
drogas. E a partir daí inserirmos as Forças Armadas 
nesse contexto.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 14 36947 

Ora, tem solução ou não tem? Eu quero dizer ao 
senhor, Senador, antes de dar aparte, que eu tenho uma 
instituição de recuperação de drogados há 34 anos. 

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... E 
eu tenho lá um centro de treinamento de artes mar-
ciais, de MMA.

E eu tenho atletas disputando no mundo inteiro, 
saídos da violência, saídos do crack, saídos da coca-
ína, e nunca tive governo me dando a mão.

Eu presidi a CPI do Narcotráfico. Eu conheço um 
lado do balcão e tenho 34 anos de sacerdócio, tirando 
gente das ruas. Conheço o outro lado do balcão.

Quando eu falo aqui, eu falo do sofrimento, da 
dor e da lágrima que eu conheço, que eu experimento 
no meu dia a dia, porque eu socorro uma mãe abra-
çando o filho dela.

Isso aqui não é uma teoria, isso não é uma teoria. 
Nós temos saído. Agora ouvi o Ministro da Justiça, com 
todo o respeito a José Eduardo, que eu tenho mesmo, 
porque tenho como amigo e gosto, tão somente dizer que 
o Governo é contra, e não saber falar por que é contra 
e não apresentar uma saída. E o Governo, quando se 
vê apertado, coloca Gilberto Carvalho para falar: “Nós 
somos contra!” Ah, é? Qual é a saída? Ele não sabe fa-
lar. Vocês são contra? Qual é a saída? Não sabem falar. 
São contra? Qual é a saída? Não sabem falar? E aí...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... 
agora, porque nós vamos colocar uma publicidade nos 
horários nobres, e isso custa um dinheirão, não é? É 
mais barato do que fazer um centro desses de que eu 
estou falando. E vai ser assim: nós vamos colocar o 
viciado em crack... Lembra aquela propaganda antiga, 
descendo pelo esgoto, a mente do cara virando lama, 
e não sei o quê? E aí eles vão se intimidar.

Ministro, eu respeito muito o senhor, mas vicia-
do em crack não vê televisão. Ele entra em casa para 
roubar a televisão. Por que o senhor não faz uma pu-
blicidade chamando a atenção de pai e mãe para edu-
car filho? O que nós estamos ensinado é a sociedade 
correr da sua responsabilidade, porque tudo de ruim 
que acontece vai para a conta dos políticos, para a 
conta da polícia. Tudo de ruim que acontece vai para 
a conta da polícia e para a conta dos políticos. Tudo 
que acontece de ruim vai para a conta dos políticos e 
para a conta da polícia. É o bode expiatório da socie-
dade que a mídia ensinou, e nós incentivamos. Casa 
de pai, escola de filho.

V. Exª tem o aparte.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, a sua fala mereceria aqui um debate muito 
grande e de todos. Mas a maioria hoje desta Casa, 
primeiro, se acostumou a não debater, apenas fica ca-
lada, vai embora; segundo, a não querer perder votos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Até o 
Senador Suplicy, que me aparteia todas as vezes, não 
quis falar agora; mas acho que ele vai ...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
vou quebrar essas duas coisas: eu vou polemizar e vou 
perder votos, porque eu sei que a maioria hoje quer 
a maioridade penal, como a maioria, provavelmente, 
quer a pena de morte, a que o senhor, como pastor, é 
contra. Imagino que é contra. A maioria hoje ...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
sou contra a pena de morte. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Hein?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/ PR – ES) – Eu 
sou contra a pena de morte.

O Sr, Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Então, é contra. E a maioria, hoje, deve estar a favor, 
da opinião pública. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas a 
sociedade está condenada à pena de morte.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não, é outra coisa. Eu estou falando é que a opinião 
pública...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É a 
mesma coisa.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
é a favor da pena de morte, mas o senhor não é. Eu não 
sou favorável à redução da maioridade penal mesmo 
que a maioria o seja. Eu fui eleito com o discurso de 
que era contra a redução. Eu vou ficar aqui contra. Na 
próxima eleição, o povo me manda para casa e manda 
para aqui alguém...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor Cristovam, não vamos falar em eleição!

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Um momento! Espera aí! Um momento!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 
vamos falar em eleição. Eu não estou aqui por causa 
de voto, nem V. Exª. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não, eu estou falando da minha...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª 
foi eleito...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Um momento! Senador, eu desisto. Eu quero polemizar. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deixa-
-me falar.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eu estou vendo que não é só aqui que se acostumou 
a não polemizar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Es-
pera! Deixa eu falar!

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Quem fala também se acostumou a não ouvir polêmica. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deixa 
eu falar o que eu penso sobre V. Exª. O senhor não 
esperou eu molhar o bico. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não, porque o senhor não ouve, e depois fala.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não, 
eu escuto. Nós temos tempo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eu não escutei o senhor esse tempo todo?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
vou escutar o senhor. Eu só quero dizer que o senhor 
está aqui ...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não vai!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Vou. 
O senhor não sabe que...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Da próxima vez que eu falar e o senhor não estiver de 
acordo, eu vou ser criticado de novo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O se-
nhor não sabe o que eu vou falar.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não, não importa. O senhor diz depois. Deixa eu falar, 
Senador!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Fale! 
Mas o senhor depois vai se arrepender de não ter dei-
xado eu falar. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Não sei. Está bem. Vamos ver. Senador, eu estou dizen-
do que, na próxima eleição, o povo manda para aqui...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
para o meu lugar alguém que defenda a redução da 
maioridade penal. Eu não vou defender. Agora, veja 
bem. Eu vou começar pelo primeiro ponto. O senhor 
disse que quem educa são os pais. Houve um tempo 
em que quem educava, de fato, era a tribo, a tribo. 
Família é uma espécie de tribo. A tribo é uma família 
ampliada. Hoje não é mais. O seu discurso, Senador 
Magno Malta, é o discurso de um educador, para o bem 
ou para o mal, mas é. O povo está vendo o senhor. O 
senhor está falando, as pessoas o estão escutando. A 
mídia faz educação, a família faz educação e a escola 
faz educação, e não tem mais educação sem esses 
todos, porque cada criança está exposta a uma quan-

tidade de influências tão grande que não tem nada a 
ver com o passado. Por isso, o Senador Cassol, quan-
do dizia que não leva esses meninos para a sua casa, 
não precisa levar para casa dele, basta botar escolas 
que tenham o... 

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... aparelho, que tenha escola com os equipamentos 
que o senhor sugere no seu projeto de lei, excelentes 
equipamentos, para ginástica, para tudo, cultura. Essas 
escolas reduziriam imensamente o número de menores. 
Primeiro, zerariam os menores na rua, zerariam. Escola 
boa segura. Depois, entre os pouquíssimos meninos 
de rua, por alguma deformação, quase nenhum seria 
delinquente. É esse o caminho. Mas o senhor poderia 
dizer, e hoje, eles estão aí! Porque durante séculos a 
gente não fez isso. Então, eu gostaria de ver cada um 
que é defensor da redução da maioridade penal co-
meçar a defender também o aumento da menoridade 
escolar, só sair aos dezoito anos, cheio de educação. 
Eu gostaria de ver isso; não tenho visto. Sobre o dis-
curso da federalização da educação, que eu acho que 
é o único caminho, não vejo grandes defesas aqui. 
Agora, vamos falar: e os de hoje?

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– O senhor tocou num ponto que talvez seja algo a 
ser considerado corretamente, mesmo pelos que não 
defendem a redução. O que o senhor falou, de certa 
maneira, não é a defesa da redução da maioridade; o 
que o senhor propõe é que certos menores tenham a 
maioridade definida para eles. Ou seja, os que come-
tem crimes hediondos serão declarados, eles, maiores. 
Com isso eu estou de acordo. Eu vinha defendendo não 
que seja tão universal, como crime hediondo, a minha 
posição é até mais radical, talvez, do que a do senhor: 
que três juízes possam declarar a maioridade de algum 
menor, de acordo com o crime que ele cometeu. Aí, a 
gente pode, de fato, tratar os menores, em geral, de 
maneira igual, que é a maioridade aos 18 anos, mas 
fazer a diferenciação específica, porque alguns meno-
res, de fato, estão se comportando de forma, como se 
diz hoje, modernamente, que saem da curva, ou seja, 
queimando gente e ameaçando queimar dois ou três 
anos depois. Então, não é a redução da maioridade 
penal, é o tratamento especial para aqueles menores 
de crimes especiais, que não é o do batedor de cartei-
ra, não é o menino que sai fazendo arrastão sem tocar 
em ninguém. Então, a maioridade penal não precisa 
ser reduzida para que tomemos...

(Soa a campainha.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... cuidado daqueles meninos que tenham comporta-
mento fora da curva, que são poucos quando se pega 
os cinquenta milhões de meninos no Brasil; que tenha 
trinta. Esse é que a gente tem que olhar e não todos 
os menores do Brasil. A maioria deles estão aí, por-
que não ficaram na escola e porque as famílias não 
conseguem educar também. A gente fala que são os 
pais que educam. Os pais estão trabalhando e anti-
gamente ficavam em casa. Os pais não têm tempo de 
ficar dando a atenção que eles davam. Por isso, vamos 
fazer uma aliança, vocês que defendem a redução da 
maioridade penal, Senador Cassol, com uma revolu-
ção na educação do Brasil, aumentando o salário do 
professor para R$9,5 mil e tirando dinheiro do que for 
preciso para fazer isso. Vamos parar estrada, vamos 
parar ponte, vamos parar tudo, vamos parar essa por-
caria dessa Copa e colocar menino com qualidade, com 
professor ganhando bem, e aí vocês não vão precisar 
mais vir aqui defender a redução da maioridade penal. 
É isso, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Magno Malta, V. Exª terá a palavra 
para concluir...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Con-
cordo com V. Exª porque V. Exª concordou comigo e 
V. Exª tem o meu respeito pela coragem de fazer o 
debate. O ruim é aquele que corre do debate e no 
corredor fala rapaz, eu penso tudo o que você pensa, 
mas o meu partido, você sabe como é, e as pesso-
as no velório. É, eu penso tudo que você pensa, e as 
pessoas no velório. Concordo com V. Exª em relação 
à educação. Se eu fosse Presidente da República, o 
Ministro da Educação seria o senhor. V. Exª chegou 
aqui e não foi por nada disso não. V. Exª chegou aqui 
no Senado e virou governador pelo homem que V. Exª 
é. Primeiro o homem é medido pelo caráter que tem e 
a sua medida é essa. 

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Aqui-
lo que V. Exª já acrescentou para este País, do ponto 
de vista de janela, abertura de conhecimento – prefiro 
chamar dessa forma –, pelas suas posições, a história 
ainda vai lhe fazer justiça e eu estou fazendo agora. E, 
pelo respeito que eu lhe tenho, e era isso que gostaria 
de falar antes de V. Exª falar.

V. Exª veio para o debate e começou a entender 
o meu raciocínio, porque temos um elenco de crimes 
que é hediondo e outro elenco que não é. Estou falan-
do do crime hediondo, do crime hediondo. Agora, por 
que eu digo que é para reduzir? Porque, quando se 
reduz, é pedagógico. É pedagógico porque é de forma 

preventiva. O menino cresce sabendo que não pode 
atentar contra a integridade física de ninguém. Isso é 
pedagógico e por isso estou colocando dessa forma.

Então, se você esperar um juiz decidir, aí, nós 
podemos cometer alguns riscos e nos tribunais alguém 
pode pagar o preço e... 

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... o 
certo pelo incerto (Fora do microfone.). De forma que 
fazemos a redução da maioridade penal para o zero. 
Cometeu o crime com natureza hedionda, perdeu. E 
vai para onde? Não é para bolsão de miséria, não vai 
para a Unip, não vai para a Febem, para a Funabem. 
Nada disso! Vai para esses centros, para estudar, virar 
atleta, ter o caráter tratado e voltar para a sociedade. 

Eu estou falando de redução, mas estou falando 
de solução. Até porque esses de que o Senador Ivo 
Cassol, assim, de uma forma dura, desesperada, por 
ver a angústia do povo na rua, falou, há 34 anos eu 
abraço, boto dentro de casa porque eu aprendi a en-
xugar lágrimas de mãe que chora com filho drogado. 

Para tanto, o aparte de V. Exª acrescenta muito e 
enriquece. V. Exª faz esse debate em torno do que eu 
falei e, certamente, a sociedade vai ficar mais segura 
de que vamos dar o mais rápido possível uma resposta 
aos seus anseios. 

Essa aqui é minha proposta, que está protocolada 
nesta Casa, para responder à sociedade deste País.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Agradeço a V. Exª, Senador Magno Malta. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência designa, como membro titular, 
o Deputado Colbert Martins, em substituição ao Depu-
tado Marcelo Castro, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
617, de 2013, conforme o Ofício n° 690, de 2013, da 
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 690

Brasília, 12 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Colbert Martins passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 617/2013, que “Reduz a zero 
as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre a receita decorrente da presta-
ção de serviços de transporte coletivo de passageiros 
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nas modalidades que menciona”, em substituição ao 
Deputado Marcelo Castro. 

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – A Presidência designa, conforme os Ofícios 
n°s 692, 694, 695, 696, 697, de 2013, da Liderança do 
PMDB na Câmara dos Deputados:

– como membro suplente, o Deputado Júnior 
Coimbra, em substituição ao Deputado Edinho 
Araújo, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 618, de 2013;
– como membro suplente, o Deputado Manoel 
Júnior, em substituição ao Deputado Marcelo 
Castro, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 615, de 2013;
– como membro suplente, o Deputado Manoel 
Júnior, em substituição ao Deputado Darcísio 
Perondi, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 617, de 2013;
– como membro titular, o Deputado Manoel 
Júnior, em substituição ao Deputado Marcelo 
Castro, que passa a ocupar a suplência, em 
substituição ao Deputado Darcísio Perondi, 
para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória n° 618, 
de 2013; e
– como membros suplentes, os Deputados 
Manoel Júnior e Júnior Coimbra, em substitui-
ção aos Deputados Darcício Perondi e Edinho 
Araújo, para integrar a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer à Medida Provisória 
n° 613, de 2013.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

OF/GAB/I/Nº 692

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

JÚNIOR COIMBRA passa a integrar, na qualidade de 
SUPLENTE, a Comissão Mista destinada a apreciar e 
dar parecer à Medida Provisória nº 618/2013, que “Al-
tera a Lei nº 12.772, de 28.12.2012, que dispôs sobre 
a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Ma-

gistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 04.10.2007; 
e dá outras providências”, em substituição ao Deputado 
EDINHO ARAÚJO.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB

Of./GAB/I/nº 694

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Manoel Júnior passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 615/2013, que “Autoriza 
o pagamento de subvenção econômica aos produto-
res da safra 2011/2012 de cana de açúcar e de etanol 
da região Nordeste e o financiamento da renovação e 
implantação de canaviais com equalização de taxas 
de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as 
instituições de pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783, 
de 11-1-2013, para autorizar a União a emitir, sob a 
forma de colaboração direta, em favor da Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida 
pública mobiliária federal; e dá outras providências”, 
em substituição ao Deputado Marcelo Castro.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testo de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.   

Of./GAB/I/nº 695

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Manoel Júnior passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 617/2013, que “Reduz 
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins incidentes sobre a receita decorrente da 
prestação de serviços de transporte coletivo de pas-
sageiros nas modalidades que menciona”, em substi-
tuição ao Deputado Darcísio Perondi.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.  

Of./GAB/I/nº 696

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Manoel Júnior passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 618/2013, que “Altera a Lei 
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nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor 
sobre a concessão de garantia da União a entidades 
controladas indiretamente pelos entes da Federação; 
autoriza o aumento do capital social da VALEC – En-
genharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a 
União a renegociar condições financeiras e contratuais 
das operações de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
Municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 
ao BNDES, no montante de até R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento pa-
trimonial que venha a substituí-lo na formação do pa-
trimônio de referência; promove ações de cooperação 
energética com países da América Latina; e dá outras 
providências”, em substituição ao Deputado Marcelo 
Castro que passa a Suplente, em substituição ao De-
putado Darcísio Perondi.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

Of./GAB/I/nº 697

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados 

Manoel Júnior e Júnior Coimbra passam a integrar, na 
qualidade de Suplentes, a Comissão Mista destinada a 
apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 613/2003, 
que “Institui crédito presumido da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins na venda de álcool, inclusive 
para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, para dispor sobre incidência nas referidas 
contribuições na importação e sobre a receita decor-
rente da venda no mercado interno de insumos da in-
dústria química nacional, que especifica, e dá outras 
providências”, em substituição aos Deputados Darcísio 
Perondi e Edinho Araújo.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Solicito ao Senador Ivo Cassol que assuma a 
Presidência para eu possa usar da palavra. 

Serei rápido, Senador Ivo Cassol, tendo em vista 
que teremos, depois, sessão em homenagem ao pa-
triarca José Bonifácio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu pediria para me inscrever 
para uma breve comunicação pela Liderança do PT.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, apenas para consultar, pela ordem, quem 
é o próximo orador.

O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– O próximo orador, pela Liderança do PSDB, Senador 
Alvaro Dias, do Estado do Paraná, após essa grande 
liderança no Senado Federal, Senador Romero Jucá.

V. Exª tem a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra 
para fazer um registro que considero extremamente 
importante. A comissão mista designada para regula-
mentar artigos da Constituição que ainda não estão 
regulamentados começou hoje a discutir um projeto 
de lei extremamente importante para o Brasil, que é 
o que define os crimes de terrorismo e suas penas.

Apresentamos uma primeira proposta, que vai à 
discussão, aos membros da comissão. Essa propos-
ta teve a contribuição do Deputado Miro Teixeira, do 
Senador Pedro Taques, do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, e eu consolidei em uma proposta que iremos 
discutir com o Ministério da Defesa e o Ministério da 
Justiça, que define com dureza, com firmeza, o com-
bate ao terrorismo.

Estamos aqui tipificando não só o crime de ter-
rorismo, mas também agravando as penas, levando o 
crime de terrorismo à pena máxima de 30 anos. Cri-
me que será imprescritível, crime que será também 
cobrado de quem financia o terrorismo, de quem faz 
terrorismo sobre os prédios públicos e a coisa públi-
ca, crime contra a incitação ao terrorismo, formação 
e definição de grupo terrorista, cumprimento da pena.

Nós estamos definindo que a pena será feita em 
regime fechado, com quatro quintos da pena não tendo 
direito à progressão. Estamos considerando os crimes 
de terrorismo crimes federais, portanto crimes que se-
rão julgados pela Justiça Federal. Estamos, também, 
considerando esses crimes inafiançáveis, insuscetíveis 
de graça, de anistia ou de indulto.

Temos a programação, Presidente Cassol, de 
grandes eventos internacionais que se avizinham. A 
Copa das Confederações já começa e, sem dúvida 
alguma, a questão do terrorismo é uma lacuna que 
existe na legislação brasileira e que precisa ser efe-
tivamente preenchida com uma legislação, como eu 
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disse, dura, que enfrente, que defina e que combata 
o crime de terrorismo.

Então, eu gostaria de fazer esse registro, dizen-
do que a comissão tem 15 dias para debater a ma-
téria. Vamos auscultar diversos segmentos, inclusive 
os tribunais superiores, especialistas na questão, o 
Ministério da Defesa e, como eu disse, o Ministério 
da Justiça e a Casa Civil, no intuito de complementar 
e de ter um projeto efetivamente moderno, um projeto 
duro, um projeto que assuste e que dê instrumentos de 
o Brasil combater os terroristas nacionais ou interna-
cionais que porventura tentarem se manifestar contra 
a população brasileira.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Obrigado, Senador Romero Jucá.
Agora, com a palavra, o Senador Alvaro Dias, 

pela Liderança do PSDB. 
Parabenizo o Senador Magno Malta pelo discurso, 

especialmente quando aborda a questão dos menores, 
não menores infratores, mas menores criminosos. Infe-
lizmente, Senador Magno Malta, acompanhamos, Brasil 
afora, pais e mães chorando quando muitos defendem. 
Vemos muitos políticos que gostam do voto do eleitor 
de 16, 17 anos, mas não querem dar a ele uma iden-
tidade ou uma carteira de habilitação para que tenha 
maioridade e possa desfrutar do que tem, na verdade, 
com a maioridade. Não é só para punir, mas para dar 
a 95% dos nossos jovens o direito de terem uma ha-
bilitação, de terem a maioridade, de responderem por 
seus atos e, assim, terem a sua atividade no dia a dia.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, pela Li-
derança do PSDB. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Ivo 
Cassol, Srªs e Srs. Senadores, é com satisfação que 
trago à tribuna, no dia de hoje, um bom exemplo. Num 
momento em que as dificuldades são visíveis no País, 
em que a esperança se esvai para muitos, é preciso 
trazer exemplos de empreendedorismo, de sucesso, 
pessoas vitoriosas, que superam todos os obstáculos, 
todas as dificuldades, para alcançar objetivos quase 
inalcançáveis. 

Registro, com enorme satisfação, o lançamento 
deste livro, Carlos Wizard: Sonhos não têm limites. 
Quem escreve é Ignacio de Loyola Brandão. É a traje-
tória do professor que se tornou um dos maiores em-
preendedores do Brasil, uma história que merece ser 
conhecida, uma história exemplo. 

Loyola Brandão, autor de mais de 39 livros, entre 
romances, contos, crônicas, peças teatrais e infantis, 
ganhou três Prêmios Jabuti. Ele retrata nesta obra o 

itinerário percorrido pelo paranaense Carlos Wizard 
Martins, Presidente do Grupo Multieducação, ensino 
de idiomas e profissionalizante, que atente mais de 1 
milhão de alunos, com 3 mil escolas no Brasil e em 
10 países, gerando 50 mil empregos e movimentando 
R$3 bilhões anualmente. Esse é o patrimônio.

Nessa obra, Loyola Brandão retrata a “vida (fas-
cinante), a forma de agir e trabalhar, os pensamentos, 
as crenças e os conselhos” do educador e empreende-
dor, que ele descreve como determinado e profunda-
mente focado e que atravessa o mundo promovendo 
a educação.

Prossegue o autor, ao descrever Carlos Wizard: 
bilionário hoje, nasceu filho de caminhoneiro e de uma 
costureira e aos 12 anos percorria o Paraná trabalhan-
do com o pai. Filho de um caminhoneiro se transforma 
num bilionário.

A trajetória desse professor que se tornou um 
dos maiores empreendedores do Brasil é a tradução 
literal de que “sonhos não têm limites”. Eu agradeço 
ao Carlos Wizard pelo envio desta obra e pelas pala-
vras generosas com as quais procura nos estimular.

Há um poeta irlandês, William Butler, que cunhou 
uma frase que não pode deixar de se associada aos 
sucessos e aos momentos de dor desse homem que 
venceu as adversidades para alcançar o êxito: “Nos 
sonhos começam as responsabilidades”.

Essa é a homenagem que presto ao escritor Ig-
nacio de Loyola Brandão, vitorioso escritor, e a Carlos 
Wizard, um paranaense que se tornou exemplo de 
empreendedorismo e competência.

Eu quero aproveitar, Sr. Presidente, o que res-
ta do meu tempo para fazer uma abordagem técnica 
da questão discutida há pouco pelo Senador Magno 
Malta, da maioridade penal. Esta abordagem técnica 
é a justificativa da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 21, que apresentei exatamente para contribuir 
com este debate.

A atual idade de 18 anos, como parâmetro para 
a inimputabilidade, é uma presunção absoluta da lei 
de que as pessoas, abaixo dessa faixa etária, têm de-
senvolvimento mental incompleto (critério biológico), 
por não haverem incorporado inteiramente as regras 
de convivência da sociedade. Entretanto, tal argumento 
não tem sido comprovado pela ciência psiquiátrica. Ao 
contrário, a evolução da sociedade moderna tem-lhes 
possibilitado a compreensão cada vez mais precoce 
dos fatos da vida.

A imputabilidade trata de uma ficção jurídica di-
tada por uma necessidade de política criminal, por ser 
imprescindível à repressão e à prevenção no come-
timento de crimes, e ao oferecimento de maior segu-
rança à sociedade.
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A política criminal envolve o estudo dos elemen-
tos relacionados ao crime, cabendo ao Estado adotar 
as medidas necessárias à redução e à prevenção dos 
delitos.

É de esclarecer que essas medidas surgem da 
ininterrupta mudança social, resultando em novas ou 
antigas propostas ao Direito Penal, decorrentes de 
revelações empíricas possibilitadas pelo desempenho 
das instituições que integram o sistema penal e pelos 
avanços e descobertas da criminologia.

Raúl Zaffaroni conceitua a criminologia como “a 
ciência ou a arte de selecionar os bens (ou direitos) 
que devem ser tutelados jurídica e penalmente e esco-
lher os caminhos para efetivar tal tutela, o que implica 
a crítica dos valores e caminhos já eleitos”.

A política criminal, para Fernando Rocha, esta-
belece o encargo, os conteúdos e o alcance dos insti-
tutos jurídico-penais, bem como a aplicação prática do 
Direito Penal. São as opções da política criminal que 
decidem sobre a tipificação ou não de determinadas 
condutas e quem deve ser responsabilizado.

Assim, buscamos trazer a história da redução da 
maioridade penal, que não é tão distante de normas 
anteriores do nosso País. O primeiro Código Penal 
brasileiro, de 1830, fixou a idade de imputabilidade 
plena em 14 anos. Portanto, em 1830, a maioridade 
penal estava estabelecida para os 14 anos, prevendo 
um sistema biopsicológico para a punição de crianças 
entre sete e 14 anos. O Código Republicano de 1890 
estabelecia que era irresponsável penalmente o me-
nor com idade até 9 anos. Portanto, em 1890, a ida-
de era de 9 anos. E estamos discutindo, em 2013, se 
devemos permanecer com 18 aos, com 16 anos, e a 
minha proposta sugere 15 anos. Ou seja, nós estamos 
discutindo um grande retrocesso.

Nós verificamos que, com o advento do Código 
Penal de 1940, é que se fixou o limite aos menores 
de 18 anos, tendo sido adotado o critério puramente 
biológico, em que se presume absoluta falta de dis-
cernimento do indivíduo menor de 18 anos. Portanto, 
em 1940 é que ocorreu o grande retrocesso, se nós 
estabelecermos parâmetros de comparação com a 
legislação de outros países.

O art. 228 da Constituição... Aí nós vamos discu-
tir a questão da constitucionalidade dessa proposta.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quan-
do se fala em cláusula pétrea, não há que se falar que 
o art. 228 da Constituição Federal seja cláusula pétrea, 
com fulcro no art. 60, §4º desta Constituição, haja vista 
que a inimputabilidade não apresenta características 
de universalidade e indivisibilidade, essenciais aos di-

reitos individuais. Ou seja, para aqueles que advogam 
ser cláusula pétrea, há aqueles que contestam com 
esta afirmativa. 

A inimputabilidade não apresenta características 
de universalidade e indivisibilidade essenciais aos direi-
tos individuais. Portanto, não se trata de cláusula pétrea 
e é possível a alteração da Constituição, atendendo 
ao clamor popular, de 93% dos brasileiros, apelando 
para que ocorra alteração na legislação, alteração na 
Constituição, para a redução da maioridade penal.

Nas imagens veiculadas pela mídia, cada vez 
mais frequentes, há cenários dramáticos de jovens, 
alguns até no limiar entre a infância e a adolescência, 
audaciosos, violentos, dispostos a tudo e prontos para 
qualquer tipo de ato infracional, inclusive dispostos a 
matar gratuitamente.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, vou concluir dizendo que essa proposta vem 
se juntar às atuais normas brasileiras, que permitem 
a um jovem de 16 anos votar; de 14 anos a trabalhar, 
ainda que na condição de aprendiz. Todos esses fatos 
corroboram para a audácia dos jovens, que, nos dias 
de hoje, possuem mais conhecimento e acesso aos 
meios de comunicação e informação do que o jovem 
de 1940, portanto, trata-se de uma evolução que não 
pode ser ignorada pelos Parlamentares.

Para concluir. Essa afirmação de governistas de 
que não temos um sistema prisional adequado para 
acolher menores infratores não se justifica, não tem 
sentido, porque é evidente que o povo paga impostos 
para que o Governo possa oferecer o sistema prisio-
nal adequado e, sobretudo, oferecer uma legislação 
rigorosa que proteja a sociedade. É responsabilidade 
do Estado, portanto, oferecer condições adequadas 
para o acolhimento dos menores infratores. Isso não 
justifica a manutenção da maioridade aos 18 anos de 
idade. Esse argumento me parece ser inconsistente, 
pífio mesmo; é um argumento que não faz jus à inte-
ligência daqueles que o defendem.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concluo aqui, 
embora, se fosse acompanhar o pronunciamento do 
Senador Magno Malta, eu teria de ficar aqui até o fi-
nal da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – É verdade, Senador Alvaro Dias. Ao mesmo 
tempo, agradeço a sua compreensão. O senhor, mais 
uma vez, bateu exatamente na ferida sobre a qual as 
famílias brasileiras estão debatendo hoje.

Com a palavra, como inscrita, a Senadora Lúcia 
Vânia, que tinha permutado com o Senador Romero 
Jucá. Quero dizer, Senadora Lúcia Vânia, que hoje não 
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há nenhuma medida provisória para ler e nenhum re-
querimento. Portanto, V. Exª ocupará a palavra como 
oradora inscrita, no tempo regimental.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana 
passada, estive nesta tribuna para iniciar uma série 
de pronunciamentos sobre o Relatório Prévio do TCU 
sobre as contas do Governo da República, referentes 
a 2012, de cuja apresentação tive a oportunidade de 
participar no dia 29 do mês passado.

O TCU, com este relatório, apresenta à sociedade 
brasileira um diagnóstico sobre os aspectos relevantes 
do desempenho e da eficácia da gestão pública federal 
no ano que passou.

É um componente fundamental no processo de-
mocrático de prestação de contas sobre a condução 
dos negócios do Estado.

Chamo a atenção para uma prática inadequada e 
condenável, cujo uso transformou-se num mau hábito 
governamental; um uso que, ao longo do tempo, tem 
trazido prejuízos cada vez mais significativos ao esforço 
nacional de melhoria da educação, da saúde popular e 
do equilíbrio entre as regiões ricas e pobres do Brasil. 
Refiro-me ao subsídio público a determinadas ativida-
des econômicas com base na renúncia de impostos.

Para que todos possam entender o ponto que 
trago à tribuna, é preciso recordar, preliminarmente, 
que a estrutura tributária federal é constituída, entre 
outras fontes de menor importância, pelos impostos e 
pelas contribuições sociais.

Lembremos que a União precisa, por força de 
mandamento constitucional, dividir com os Estados e 
com os Municípios a arrecadação dos impostos, mas 
não é obrigada a fazer o mesmo com as contribuições.

Não é surpresa, portanto, que, sempre que é 
necessário abrir mão de alguma receita, a União tem 
optado por utilizar como instrumento os impostos, não 
as contribuições. Logo, esse modelo traz consigo um 
efeito certo e perverso: prejudicar as receitas estadu-
ais e as municipais.

Pois precisamente isso é o que vem ocorrendo 
a partir da política de subsídios praticada pelo Execu-
tivo nos últimos anos. O Relatório do TCU calcula o 
impacto que traz aos cofres dos Estados e Municípios 
a renúncia do IPI e do Imposto de Renda. O impacto 
é simplesmente gigantesco.

Nos últimos cinco anos, as renúncias, somente 
em relação a esses dois tributos, superaram a casa 
dos R$350 bilhões, numa série que cresce a cada ano. 
Em 2012, por exemplo, o total subiu aos R$85 bilhões, 
sendo que, desse montante, R$32 bilhões represen-
tam o que deixou de ser repassado aos Estados e aos 

Municípios por meio do Fundo de Participação dos 
Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

Para que se tenha noção da grandeza desse nú-
mero, basta dizer que ele representa quase uma vez 
e meia o pagamento anual de todo o Programa Bolsa 
Família. Uma vez e meia!

Mas as consequências negativas não param por 
aí. Sabemos todos que, também por disposição consti-
tucional, 25% de quase tudo o que arrecadam os Esta-
dos e os Municípios devem ser obrigatoriamente desti-
nados a suportar seus gastos na área da educação. E, 
para a área de saúde, deve o Estado reservar 12% e 
os Municípios 15% de praticamente tudo o que entrar 
em seus caixas, inclusive as transferências da União.

Fazendo algumas contas, não há como negar 
que algo em torno de, pelo menos, R$14 bilhões dei-
xaram, no ano de 2012, de ser aplicados pelas esferas 
estadual e municipal na educação e na saúde, apenas 
pela sistemática opção do Executivo de bancar quase 
que exclusivamente com impostos aqueles subsídios.

O lamentável é que não há qualquer avaliação 
oficial do resultado desses subsídios, como aponta o 
próprio Tribunal de Contas da União.

Ou seja, a União renuncia a quantias altíssimas, 
e o faz de forma que Estados e Municípios paguem 
parcela significativa da conta, e sequer investiga se 
os resultados projetados com esses subsídios foram 
efetivamente alcançados em qualquer nível. Estados 
e Municípios são justamente os entes mais frágeis de 
nossa Federação.

Como podemos imaginar programas sociais de 
transferência de renda sem a colaboração dos Muni-
cípios? Como podemos imaginar a saúde sem a par-
ticipação dos Municípios? Como podemos imaginar a 
educação fundamental e média sem a atuação forte 
de Estados e Municípios?

O cidadão mora no Município, consome, trabalha, 
vai a hospital e a escola no seu Município. É inaceitá-
vel que a União faça bondade com o chapéu alheio.

Até 31 de dezembro deste ano, os Estados e 
Municípios terão deixado de receber R$1 bilhão. No 
ano passado, a perda foi de R$1,6 bilhão. Do ponto de 
vista federativo, isso é inadmissível.

Não é sem motivo que, em julho próximo, teremos 
mais uma marcha de prefeitos a Brasília com o tema 
“Desequilíbrio Federativo e a Crise nos Municípios”.

O que ainda se pode constatar da leitura do pare-
cer do Tribunal de Contas é que a política de subsídios 
em curso tem, além de tudo, contribuído para agravar 
as diferenças regionais, e não suavizá-las, como é 
mandamento constitucional para a ação do Estado.

Em 2012, a região mais beneficiada com as re-
núncias de receitas federais foi a Sudeste, com mais 
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de 46% do total dos benefícios concedidos. Em último 
lugar, ficou o Centro-Oeste, onde se localiza o meu 
Estado, o Estado de Goiás, com apenas 7,4% do vo-
lume nacional.

O próprio texto do relatório é taxativo ao dizer: 
“há uma forte concentração desses gastos indiretos 
no Sudeste e uma situação bastante desfavorável ao 
Norte e ao Nordeste, uma vez que essas regiões fi-
cam abaixo da média do País, de R$301 per capita.”

Por todos esses motivos, estou chamando a aten-
ção das Srªs e dos Srs. Senadores para essas e ou-
tras conclusões trazidas pelo Relatório Prévio do TCU.

São grandes as distorções e as inadequações ali 
constatadas em desfavor da igualdade entre as regi-
ões e em desfavor das mais claras prioridades sociais 
brasileiras, que são a educação e a saúde.

Somos, como Senadores, fiscalizadores consti-
tucionais da ação do Governo. É uma função das mais 
nobres atribuídas ao Congresso Nacional. Essa é a 
essência da atuação parlamentar nas democracias 
mais maduras e adiantadas do mundo.

Chamo a atenção também para o fato de que, há 
vários anos, o Congresso Nacional não analisa as con-
tas do Governo após a conclusão do TCU. Isso, natural-
mente, gera uma distorção, uma vez que o Congresso 
Nacional não toma conhecimento de como está sendo 
aplicado o dinheiro público. Portanto, ao participar da 
solenidade da leitura do relatório que relata as contas 
do Governo, assumi com aquela Corte o compromisso 
de solicitar a esta Casa, à Presidência, à Mesa, que 

coloque em votação as contas do Governo, para que 
o Congresso Nacional possa analisá-las e debater as 
prioridades apontadas pelo Governo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Passo a Presidência para o Senador Blairo Maggi, 
porque eu sou o próximo orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Prezado Senador Ivo Cassol, eu 
gostaria, pela necessidade de viajar, de registrar uma 
mensagem que escrevi ao Governador Geraldo Alck-
min, ao Prefeito Fernando Haddad e ao Secretário de 
Segurança do Estado de São Paulo, Fernando Grella 
Vieira, em que encaminho o pronunciamento que fiz 
ontem, com respeito às manifestações que estão ocor-
rendo lá em São Paulo.

Proponho que os manifestantes se utilizem da 
prática da não violência, e que haja uma ponderação 
adequada por parte do Secretário de Segurança, auto-
ridades da segurança, a fim de que haja o necessário 
diálogo e respeito a todos.

Então, eu pediria apenas que seja transcrito na 
íntegra esse ofício a essas autoridades.

Agradeço, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR 
– MT) – Muito obrigado, Senador Suplicy. V. Exa será 
atendido, conforme o nosso Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – A Presidência designa como membro titular o 
Deputado Manoel Junior, em substituição ao Deputado 
Eduardo Cunha, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 614, 
de 2013, conforme o Ofício 693, de 2013, da lideran-
ça do Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 693

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Manoel Júnior passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 614/2013, que “Altera a Lei nº 
12.772, de 28-12-2012, que dispôs sobre a estrutura-
ção do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Fe-
deral; altera a Lei nº 11.526, de 4-10-2007; e dá outras 
providências”, em minha substituição.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Com a palavra o Senador Ivo Cassol, ex-Gover-
nador e Senador pelo Estado de Rondônia.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente, ex-Governador do Estado do Mato 
Grosso, Senador Blairo Maggi.

Mais uma vez quero deixar meu abraço e cum-
primentar todos os amigos e amigas dos quatro can-
tos deste Brasil afora que sempre me assistem e me 
acompanham, mas especialmente, Sr. Presidente, cum-
primentar meus amigos e minhas amigas do grande e 
querido Estado que me acolheu de braços abertos, o 
Estado de Rondônia, que, como Senador da República, 
tenho defendido diuturnamente na tribuna desta Casa.

Quero também deixar meu abraço para a Ban-
da do Corpo de Fuzileiros Navais, que está presente. 
Nosso abraço.

Registro, juntamente com os demais membros 
desta Casa, a alegria de podermos juntos trabalhar e 
fazer um Brasil melhor. 

Sr. Presidente, já tramitou nesta Casa um projeto 
de lei, que foi vetado pelo ex-Presidente da República, 
Sr. Lula, dando autonomia para os distritos terem a sua 
emancipação política, terem seu direito de ter seu prefei-
to, seus vereadores, sair da miséria de um distrito para 
ter o desenvolvimento e o progresso de um Município.

Mas, no último dia 4 de junho, a Câmara dos De-
putados aprovou um projeto de lei complementar que 
permitirá a criação de novos Municípios em nosso País. 
Nós tínhamos um projeto já aprovado nesta Casa que 
facilitava a criação desse Município, mas, infelizmen-
te, num substitutivo da Câmara dos Deputados, o que 
nós temos hoje, na verdade, é uma dificuldade maior 
ainda para a criação de novos Municípios, a exemplo 
nosso, da Região Amazônica, do Estado de Rondônia, 
do Centro-Oeste e demais regiões do País.

Ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas fa-
lam, Presidente, Senador Blairo Maggi: mas para que 
emancipar o distrito, quando na verdade o Município 
mãe e o Município pai é que dão o suporte e a condi-
ção para desenvolver aquela região?

Quero deixar bem claro que é mil vezes melhor 
um distrito pobre do que um distrito miserável. É mil 
vezes melhor um Município pobre do que um distrito 
miserável. Infelizmente, os nossos distritos, nos quatro 
cantos deste País, vivem se arrastando, com o pires 
na mão, pedindo esmola para os prefeitos, pedindo 
esmola para os vereadores, como se o distrito não 
pertencesse ao seu perímetro de responsabilidade.

Exemplo disso, eu dou, no Estado de Rondônia, 
Porto Velho, que tem inúmeros distritos: Calama, Jaci-
-Paraná, União Bandeirantes, Bom Futuro, Extrema, 
Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã.

Para o senhor ter uma idéia, Sr. Presidente, Ex-
trema está distante 360 Km quase de Porto Velho. Tem 
o Rio Madeira, que atravessa a BR-364, Rondônia-
-Acre, e, no tempo da seca, a balsa muitas vezes não 
consegue passar de um lado para outro. Chega a ter 
fila de caminhões por algo em torno de 10 horas, 20 
horas, 30 horas para poder passar o rio.

O Município de Extrema é divisa com o Acre. 
Aquela comunidade infelizmente já foi iludida, foi en-
ganada por políticos de nosso Estado que criaram a 
expectativa de emancipação sem ter, na verdade, res-
peitado a legislação.

Eu sei a dificuldade que a população de Extre-
ma passa, dos distritos vizinhos, da ponta do Abunã 
e conto com esse Parlamentar, porque aqui também, 
nesta Casa, tramita um projeto meu que devolve para 
os Estados a autonomia da emancipação política.

Com esse substitutivo, modificaram o do nosso Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, que era de cinco mil eleitores. 
Hoje o Município da nossa região tem que ter no mínimo 
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6.009 eleitores. Ao mesmo tempo, Porto Velho tem pra-
ticamente 500 mil eleitores, e a região de Extrema, com 
certeza, será contemplada, mesmo com o substitutivo.

Mas não é só a região de Extrema que precisa se 
emancipar. Nós precisamos trabalhar para emancipar 
também Jaci-Paraná.

Jaci-Paraná é o distrito que acolheu de braços 
abertos duas obras: tanto parte da Usina Santo Antô-
nio, como a Usina de Jirau, que vai gerar energia para a 
população não da Região Norte, mas especialmente do 
Centro-Oeste, do Sul ou do Nordeste deste Brasil afora 
que precisa de energia. E ao mesmo tempo é um distrito 
que vive com o pires na mão, pedindo esmola, sem condi-
ções para uma retroescavadeira fazer um bueiro ou mes-
mo uma estrutura para trocar uma lâmpada num poste.

Então, trabalho e defendo que o Município, o distri-
to de Jaci-Paraná também tenha a sua independência, 
para ter a estrutura com que todo mundo sonha e deseja. 

Mas não é diferente com o Município de Tari-
lândia, Sr. Presidente. Tarilândia, na grande região de 
Jaru, a maior bacia leiteira da Região Norte do País, 
ao mesmo tempo tem mais de 8 mil eleitores, e fica 
distante 60 quilômetros. Com certeza, mesmo com o 
substitutivo que a Câmara dos Deputados aprovou, 
nós teremos com alegria a devolução para o povo do 
Estado de Rondônia, para a Assembleia Legislativa, 
a prerrogativa de fazer o plebiscito para ter a oportu-
nidade, no mínimo 20% de cada distrito poder buscar 
20% dos eleitores, para poder buscar o direito de fazer 
o seu projeto de emancipação política.

Ao mesmo tempo, depois de autorizado pelo TRE, 
pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo Governo 
do Estado, o que nós precisamos, sim, é ter a concep-
ção e ao mesmo tempo o apoio de toda a comunidade 
e de todos os eleitores para que os demais distritos 
também sejam contemplados. 

Além disso, Sr. Presidente, nós temos um distrito 
na região da 429, no Vale do Guaporé, distrito de São 
Domingos, que pertence ao Município de Costa Mar-
ques, que é um sonho daquele povo também a eman-
cipação. Não é diferente de Nova Estrela, na grande 
região da Zona da Mata, e de Rolim de Moura, que 
também sonha com a emancipação. Não é diferente 
com Ouro Preto, na grande região de Ouro Preto, tam-
bém uma bacia leiteira próxima de Jaru, ou Rondomi-
nas, que tem a sua estrutura. A população vive com o 
pires na mão, pedindo a recuperação de um buraco, de 
uma ponte, de um bueiro, quando, na verdade, pode 
ter esse distrito equipamentos próprios para fazer a 
manutenção e a conservação das suas estradas.

Alguns políticos são contra a criação desses novos 
Municípios, mas nós não podemos, no presente, cometer 
os erros que foram cometidos no passado, quando foram 

emancipados vários e vários distritos com algo em torno 
de 800 mil a 2 mil eleitores. Aí, sim, é brincar, aí, sim, é 
simplesmente deixar uma estrutura mínima necessária 
para gerar desenvolvimento, gerar emprego e renda e, 
ao mesmo tempo, ter capacidade administrativa. Para 
isso nós precisamos, hoje, desse mínimo de eleitores. 

Eu defendo que teríamos que diminuir isso. E o 
nosso relator aqui no Senado é o Senador Valdir Raupp, 
Senador do Estado de Rondônia, que pode ainda voltar 
a aceitar o que já foi aprovado nesta Casa, do Senador 
Mozarildo Cavalcanti, para que possa voltar, no mínimo, 
o número de cinco mil eleitores. Com isso, nós teríamos 
a facilidade de emancipação de mais Municípios na Re-
gião Norte, para que ela possa continuar desenvolvendo 
e crescendo, ter facilidade de tudo, especialmente apoio 
àqueles que produzem e geram riqueza para todos nós.

Na Região Nordeste, já é mais difícil. Um exem-
plo disso é que para se criar um Município deve-se 
ter, no mínimo, 8.413 eleitores. Já nas Regiões Sul e 
Sudeste a coisa se complica mais ainda: são no mí-
nimo 12.019 eleitores, pelo substitutivo aprovado na 
Câmara dos Deputados.

Mas, ao mesmo tempo, esta Casa tem trabalhado 
para que possamos reforçar... E nós esperamos que, 
com a aprovação aqui no Senado Federal, possamos 
dar condição de esses distritos que vivem com o pires 
nas mãos, de essas lideranças que vivem nesses distri-
tos que infelizmente vivem das esmolas dos Municípios 
mães possam ter independência. Que possa haver, sim, 
um Município, mesmo pobre, mas que nós, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais possamos 
ajudar, e não um distrito miserável. Infelizmente, nós, 
quando levamos alguma coisa para um Município sede, 
a maioria dos prefeitos não distribui. Exemplo disso é 
Nova Dimensão, no Município de Nova Mamoré. Tanto 
a minha pessoa, Senador Ivo Cassol, como o Deputado 
Carlos Magno estamos colocando recursos para comprar 
patrola, comprar carregadeira, comprar caçamba, para 
que aquela população possa ter, de sua iniciativa própria, 
com o apoio do Prefeito Laerte, que é o prefeito da cidade 
de Nova Mamoré, os equipamentos para atender àquela 
localidade, e não só levar equipamentos na hora em que, 
infelizmente, ficam interditadas as rodovias, ficam inter-
ditadas as ruas ou avenidas, prejudicando todo mundo.

Portanto, nós 

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... aqui 
nesta Casa, Sr. Presidente, apoiamos e temos apoia-
do e trabalhado, lembrando ao povo de Rondônia, 
especialmente ao povo da Ponta do Abunã, que nós 
vamos continuar trabalhando para que vocês possam 
ter emancipação política. Hoje está mais fácil para o 
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povo de Ponta do Abunã, Senador Blairo Maggi, ir para 
a capital do Acre, Rio Branco, do que ir para Porto Velho. 
Quando tem um paciente para deslocar, é mais fácil 
levar para Rio Branco do que levar para Porto Velho.

Portanto, esse projeto é de suma importância para 
que a gente possa trabalhar junto, numa só voz, aqui 
nesta Casa, e dar para a população, dar para essas 
lideranças políticas que tanto têm trabalhado a inde-
pendência da criação dos novos Municípios. 

Meu pai, por exemplo, que é meu primeiro su-
plente, Senador Blairo Maggi, quando foi Deputado 
Estadual de Rondônia, fez projeto – eu queria pedir só 
mais dois minutinhos, Senador Blairo, só para encerrar 
– de criação política de 17 Municípios. O Estado de 
Rondônia, hoje, tem 52 Municípios e 17 deles foram 
oriundos de projetos de meu pai, quando era Deputa-
do Estadual, de 1986 a 1990. É por isso que Rondônia 
tem crescido tanto e desenvolvido nos demais Estados 
da Federação brasileira. Mas isso não é o suficiente. 
O que nós precisamos é dar condições a esses dis-
tritos que têm crescido, a exemplo da própria região 
de Brasília. Não é diferente da região do aeroporto de 
Viracopos, em São Paulo, em Campinas, como tantos 
outros lugares por aí que têm buscado desenvolver 
ainda mais essa região. Com prefeito e vereadores 
escolhidos pelo povo, com certeza nós teremos juntos 
esse desenvolvimento e progresso.

Portanto, quero agradecer esse espaço. Quero 
aqui, mais uma vez,... 

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... agrade-
cer ao povo de Brasília, que está recebendo não só nos-
sos irmãos brasileiros, mas todos os irmãos dos quatro 
cantos do mundo para a Copa das Confederações, no 
próximo sábado, quando o Brasil vai jogar contra o Japão.

Desejamos sucesso e esperamos que a nossa 
seleção brasileira encontre, na verdade, o caminho da 
vitória, como no último domingo, lá no Rio Grande do 
Sul, para que possamos ter o início de uma expectativa 
da Copa do Mundo, no ano que vem, com o caneco 
ficando aqui no nosso País.

Um abraço. Obrigado. Que Deus abençoe a to-
dos. Até a próxima oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol. 

Antes de encerrar a nossa sessão, quero agra-
decer ao Senador Wellington Dias e ao Senador Pedro 
Simon, que abriram mão de suas inscrições para que 
a gente pudesse encerrar esta sessão e dar início à 
sessão especial, que vai comemorar 250 anos de nas-
cimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, que é 
o nosso patriarca da Independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – O Sr. Senador Ciro Nogueira e a Srª Senadora 
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para se-
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, quero aproveitar esta opor-
tunidade para fazer uma breve comunicação. 

Ontem a executiva do Partido Progressista apro-
vou por unanimidade o Mapa Estratégico de Ação do 
Partido – Gestão 2013. 

A proposta, desenvolvida e apresentada pela Emi-
nente Senadora Ana Amélia, Presidente da Fundação 
Milton Campos, estabelece diretrizes amparadas em es-
trutura de Planejamento, Organização, Direção e Controle.

O Mapa Estratégico tem como base a formação 
de quadros para o exercício consciente da cidadania 
democrática e foi desenvolvido para atender três gran-
des eixos de ação. 

O Eixo 1 – Pesquisa e Estudos – abrange a defini-
ção do Posicionamento Político sobre Temas Nacionais.

O Eixo 2 – Formação e Qualificação – aponta para 
o estabelecimento de ações voltadas para a formação 
de Gestores e Assessores com o objetivo de definir 
políticas públicas e o uso eficaz e correto de recursos.

Já o Eixo 3 – Mobilização e Participação – pro-
moverá e estimulará a integração, interação e ação 
dos atores políticos na sociedade.

O Planejamento Estratégico está ancorado em 
conceitos fundamentais, tais como: sinergia progres-
sista, gestão eficiente e administrando com a lei.

A proposta de trabalho buscará sempre o envol-
vimento dos parlamentares do partido e dos diretórios 
estaduais. Estudos técnicos e administrativos serão o 
referencial básico para a avaliação dos resultados. O 
balizamento legal norteará os trabalhos da Fundação.

Para dar suporte indispensável ao acompanha-
mento e a execução da programação, extraindo o me-
lhor resultado do planejamento proposto, a Fundação 
Milton Campos utilizará o Balenced Scorecard (BSC), 
que é uma ferramenta moderna de gestão estratégica 
para atingir os objetivos almejados.

Essa é uma nova visão. Uma visão moderna que 
nós do Partido Progressista queremos adotar para 
desenvolver a formação de quadros políticos voltados 
para servir a nossa sociedade, promovendo o exercício 
consciente da cidadania democrática. 

Acreditamos, todos, que este é o momento de novos 
desafios. A tecnologia e as novas ferramentas de organiza-
ção e controle estão surgindo diariamente, cada vez mais.
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Precisamos acompanhar o desenvolvimento des-
sas demandas e ajustar os nossos passos. Por isso, pa-
rabenizo a Senadora Ana Amélia, nossa Presidenta do 
Instituto Milton Campos, pelo brilhante trabalho. Tenho 
certeza de que este também é o sentimento de nosso 
Presidente de Honra, Senador Francisco Dornelles, que 
nos conduziu até aqui com sua administração segura.

Quero cumprimentar, também, todos os envolvi-
dos na elaboração desse novo processo de gestão. Da 
mesma forma, quero parabenizar a executiva nacional 
pelo apoio ao trabalho da Senadora.

Finalmente, Senhor Presidente, quero deixar aqui 
registrado para todos os integrantes do nosso Parti-
do Progressista, que não descansarei um só minuto. 

Vou trabalhar para apoiar todas as iniciativas do 
Partido. Vou trabalhar para ver o Mapa Estratégico que 
acabamos de aprovar sendo executado em toda a sua 
plenitude. Vou trabalhar para que as nossas ações atin-
jam especialmente as nossas representações estaduais.

Contem com a Presidência do Partido Progres-
sista. Vamos, juntos, trabalhar pelo desenvolvimento 
do nosso Partido. 

Parabéns aos Progressistas deste País!
Muito obrigado!
A SRA. ÂNGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, guarda-roupa, cama de 
casal e de solteiro, mesa com cadeiras, fogão, geladei-
ra, lavadora de roupas, TV digital e computador, entre 
outros, agora poderão ser comprados pelos benefi-
ciários do programa social Minha Casa, Minha Vida, 
por meio de uma linha de crédito especial, chamada 
Minha Casa Melhor.

Na ordem de R$ 18,7 bilhões, a linha de crédi-
to foi anunciada esta semana, pela Presidenta Dilma 
Rousseff, em evento que contou com a presença de 
mulheres de diversos níveis de renda, e que agora, 
terão mais facilidade para comprar móveis e eletro-
domésticos.

Com esta linha de crédito, as famílias poderão 
financiar até R$ 5 mil, com taxas de 5% ao ano, prazo 
de pagamento de até 48 meses e desconto de 5% em 
relação aos preços à vista. 

Por meio do cartão magnético Minha Casa Me-
lhor, emitido pela Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil, que operam o programa, as famílias terão 
acesso direto aos recursos. 

Como esclareceu nossa presidenta, a linha de 
financiamento estará disponível por 12 meses, a partir 
da emissão do cartão magnético. Cada produto tem um 
limite máximo de preço, que é bem acessível. 

A facilidade na vida das pessoas não para por aqui. 
O cartão de compras, que deverá ser utilizado nas 12 mil 

lojas credenciadas em todo o país, será entregue direta-
mente na residência do beneficiário do programa social.

Trata-se, senhores senadores, de mais uma me-
dida de extrema importância para as famílias brasilei-
ras, especialmente às das classes C e D, que ainda 
não têm acesso ao crédito, e que agora, têm facilidade 
para conquistar bens domésticos. 

No Minha Vida Melhor, os varejistas brasileiros 
deverão se cadastrar para estarem aptos a atender a 
demanda de consumidores. 

Como podemos ver, desta forma, o governo atua 
em duas frentes: aquecendo a economia, e dando qua-
lidade de vida e dignidade às pessoas.

Nobres colegas, o programa Minha Casa Minha 
Vida, representa, de forma inequívoca, o compromis-
so do governo da Presidenta Dilma com a melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros. 

Com o Minha Casa Minha Vida o governo fe-
deral já superou a marca de um milhão de moradias 
entregues. Dados oficiais apontam que desde 2009, 
já são 1,11 milhão de famílias contempladas com a 
casa própria. Em 2012, por exemplo, o aumento foi 
da ordem de 41% no número de moradias entregues, 
em relação a 2011.

O Minha Casa Minha Vida também já contratou 
mais 1,34 milhão de unidades habitacionais em todo 
o país; sendo a maior parte (58,2%), destinada às fa-
mílias com renda mensal de até R$ 1.600.

Na região Norte, o Minha Casa Minha Vida já 
entregou 43.723 unidades e tem mais 135.872 unida-
des contratadas. 

Para o meu Estado de Roraima, o governo fede-
ral já destinou, por meio do Minha Casa Minha Vida, 
quase R$ 216 milhões entre 2011, beneficiando mi-
lhares de famílias.

Acredito, portanto, que comprometidos em garan-
tir estes direitos básicos aos cidadãos e cidadãs bra-
sileiros, os colegas senadores irão aprovar a Medida 
Provisória, enviada pelo governo federal a esta Casa. 

Enfim, este programa, beneficia diretamente a eco-
nomia do nosso país, ao dinamizar o consumo, garan-
tindo, assim, a continuidade do crescimento econômico. 

E, ao mesmo tempo, beneficia todos os brasilei-
ros com mais esta conquista social e econômica, es-
pecialmente os beneficiados do programa Minha Casa 
Minha Vida em Estado de Roraima.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Declaro encerrada esta sessão.
Muito obrigado a todos

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 29 mi-
nutos.)
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(Inicia-se a sessão às 17 horas e 42 minutos 
e encerra-se às 18 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão destina-se a comemorar os 
250 anos de nascimento de José Bonifácio de Andra-
da e Silva – Patriarca da Independência do Brasil, nos 
termos do Requerimento nº 261, de 2013, do Senador 
Renan Calheiros, Senador Inácio Arruda e outros Srs. 
Senadores.

Tenho a satisfação de convidar para compor a 
Mesa o signatário da presente sessão, Senador Iná-
cio Arruda. (Pausa.)

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Embai-
xador Samuel Pinheiro Guimarães. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Subprocurador-
-Geral da República e familiar do homenageado Exmo 
Sr. José Bonifácio Borges de Andrada. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa a Coordenadora 
Geral da Assessoria Especial de Assuntos Federativos 
e Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores, 
Exma Srª Ministra Vera Campetti. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Secretário-Geral 
do Ministério da Defesa, Sr. Ari Matos Cardoso, repre-
sentando, nesta oportunidade, o Ministro da Defesa.

Convido para compor a Mesa o Chefe do Cen-
tro Integrado de Telemática do Exército, General de 
Brigada Hildo Vieira Prado Filho, representando, nes-
ta oportunidade, o Comandante do Exército, Exmo Sr. 
Enzo Martins Peri.

Convido para compor a Mesa o Assessor-Chefe 
de Relações Institucionais da Marinha, Capitão de Mar 
e Guerra Antônio Capistrano de Freitas Filho, repre-
sentando, neste ato, o Comandante da Marinha, Exmo 
Sr. Almirante Julio Soares de Moura Neto.

Convido todos para, em posição de respeito, 
ouvir a execução do Hino Nacional e do Hino da Inde-
pendência, pela Banda do Corpo de Fuzileiros Navais 
de Brasília.

(Procede-se à execução do Hino Nacional e do 
Hino da Independência.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exmo Senador Inácio Arruda, signatário 
da presente sessão; Exmo Sr. Deputado Federal, Chi-
co das Verduras; Subprocurador-Geral da República e 
familiar do homenageado, Exmo Sr. José Bonifácio Bor-
ges de Andrada; Coordenadora-Geral da Assessoria 
Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do 
Ministério das Relações Exteriores, Exma Srª Ministra 
Vera Campetti; Secretário-Geral do Ministério da Defe-
sa, Sr. Ari Matos Cardoso; Chefe do Centro Integrado 
de Telemática do Exército, General de Brigada Hildo 
Vieira Prado Filho; Assessor-Chefe de Relações Inter-
nacionais da Marinha, Capitão de Mar e Guerra Antônio 
Capistrano de Freitas Filho; Exmo Subprocurador-Geral 
da República, Haroldo Ferraz da Nóbrega; Exmas Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, membros das Forças Ar-
madas, senhoras e senhores, é com muita satisfação 
que me integro, nesta Sessão Especial, para homena-
gear os 250 anos de nascimento de José Bonifácio de 
Andrada, um dos personagens mais importantes da 
história do Brasil. As preocupações de José Bonifácio, 
as ideias e projetos políticos, passados dois séculos, 
ainda são completamente contemporâneos.

Formado em Ciências Jurídicas e Filosofia pela 
Universidade de Coimbra, Bonifácio foi, como todos 
sabem, o primeiro político a se preocupar com a ques-
tão ambiental e com a utilização racional do solo, isso 
em 1823, quando já previa que o desmatamento em 
encostas afetaria o clima e a vida nas cidades, drama 
que, como todos sabem, enfrentamos até hoje sem 
ainda um equacionamento para o problema. 

No curto espaço de tempo em que atuou na 
Assembleia Nacional Constituinte, também em 1823, 
Senador Jorge Viana, José Bonifácio mostrou que era 
um homem à frente do seu tempo, um verdadeiro vi-
sionário. Defendia interesses impensáveis na época, 
como a reforma agrária, a educação básica e a questão 
indígena, temas tão próximos e ainda hoje presentes 
em pleno século XXI.

Em 1821, José Bonifácio tornou-se Vice-Presi-
dente da Junta que governou São Paulo. Foi o primei-
ro brasileiro a ocupar um Ministério junto à colônia 
portuguesa. A ascensão de José Bonifácio ao cargo 
de Ministro coincide com o início do processo de in-
dependência do Brasil.

Ata Da 95ª Sessão, Especial, em 13 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Romero Jucá
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Naquele ano, 1821, crescia em todo o mundo um 
sentimento de condenação internacional ao absolutis-
mo monárquico e ao colonialismo. Na Europa, a crise 
obrigou o Rei D. João VI a deixar o Brasil e a voltar 
imediatamente a Portugal. Era o início, o momento 
exato para a consolidação do processo de indepen-
dência no Brasil.

Longe da colônia, D. João deixou o filho, D. Pedro, 
como Regente, para conduzir o destino do Brasil. As 
circunstâncias políticas se radicalizaram, e D. João VI 
chama D. Pedro de volta a Lisboa. Articulador compe-
tente, José Bonifácio teve papel decisivo junto à deci-
são de D. Pedro I de desobedecer as ordens de Lisboa.

O jovem Ministro comandou de dentro do próprio 
Governo o processo de emancipação política do Brasil. 
Em todo esse processo de independência, tivemos a 
participação fundamental de José Bonifácio. Ele soube 
compreender os anseios da jovem sociedade brasi-
leira, percebeu que era o momento adequado para a 
primeira e, talvez, uma das mais profundas transições 
políticas da história do Brasil.

A participação de José Bonifácio o consagrou, 
como todos sabem, como o Patrono da Independên-
cia. Ele é a marca fundamental do nascimento de um 
Brasil independente. Sua visão estratégica nos garantiu 
a oportunidade de iniciarmos um novo destino para o 
nosso País. Essa sintonia com a nova ordem, com as 
ruas, com a mudança é, sem dúvida, um dos maiores 
legados de José Bonifácio, sobre o qual devemos re-
fletir diariamente.

Em 1823, foi eleito Deputado à Assembleia Geral 
Constituinte. Na Assembleia, apresentou dois projetos 
de grande importância para o País: a proposta sobre 
a integração dos índios na sociedade brasileira e, o 
mais arrojado na época, o projeto sobre a abolição da 
escravatura e a emancipação gradual dos escravos. 

Foram necessários muitos anos para que seu 
papel visionário e fundamental para o Brasil fosse re-
conhecido. Duzentos e cinquenta anos depois de seu 
nascimento, o Congresso Nacional – e tenho muito 
orgulho de fazer isso – lhe presta esta homenagem 
verdadeiramente devida. 

Srªs e Srs. Senadores, José Bonifácio de Andra-
da e Silva é, sem dúvida, uma referência fundamental 
na formação da nacionalidade brasileira. 

É um político a quem devemos reverenciar e em 
quem devemos nos espelhar pela coragem de propor 
mudanças, por seu espírito humanista e defensor de 
causas que, ainda hoje, afligem a sociedade brasileira. 
Assim como Lincoln, que defendia o fim da escrava-
tura, José Bonifácio perseguia os mesmos ideais em 
um país livre. 

Devemos sempre nos espelhar em exemplos 
como o dele para termos a coragem de estender di-
reitos como foi feito aos trabalhadores domésticos, 
recentemente aqui no Senado Federal; aos jovens, 
com o Estatuto da Juventude, também aprovado aqui 
no Senado Federal. 

Representantes do povo não são eleitos para ter 
medo. São votados para serem ousados, para propo-
rem inovações, corrigirem injustiças e encontrarem, 
diante dos desafios, soluções e alternativas, como o 
que está sendo colocado a este Senado em relação 
ao Fundo de Participação dos Estados.

Não se trata – e me permitam essas poucas pa-
lavras – de apontarmos responsáveis. Nós não costu-
mamos participar do esporte nacional de transferência 
de responsabilidades. 

Como Casa da Federação, cabe ao Senado Fe-
deral encontrar alternativas para evitar esse estrangu-
lamento dos Estados, que já enfrentam, como todos 
sabem, severas dificuldades financeiras.

Tenho certeza de que a expressiva maioria do 
Parlamento tem essa perspectiva de servir cada vez 
mais ao País, à sociedade e ao bem comum. E, por 
isso, vamos encontrar uma solução em tempo hábil. 
Na próxima terça-feira, nós votaremos um projeto de 
lei complementar permitindo à Câmara dos Deputados 
uma nova oportunidade para deliberar sobre esses cri-
térios do Fundo de Participação dos Estados.

Finalizando e querendo ainda aproveitar a opor-
tunidade, gostaria de registrar que o Supremo Tribunal 
Federal deu prosseguimento ao projeto de lei em trami-
tação no Senado Federal sobre os partidos políticos. A 
decisão atende, como todos sabem, às expectativas do 
Parlamento e também da sociedade brasileira, que an-
seia pelo fortalecimento da democracia e dos partidos. 

Em todos os momentos, de uma maneira republi-
cana e civilizada, invocamos a condição de o Congresso 
Nacional zelar por sua competência constitucional a fim 
de evitar o controle preventivo da constitucionalidade 
das leis. Ao recorrer, através de um agravo regimen-
tal, reiteramos – eu e o Presidente Henrique Eduardo 
Alves – que o fazíamos para dar ao Supremo Tribunal 
Federal a possibilidade de apreciar a decisão mono-
crática caracterizada na liminar. 

Prevaleceu, portanto, com essa decisão, em nosso 
entendimento, a harmonia e a independência dos Po-
deres. Portanto, não há vencedores, não há vencidos. 
Ganham as instituições, a democracia, a Constituição 
Federal e os partidos políticos.

Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos 
e, fundamentalmente, quero cumprimentar o Senador 
Inácio Arruda, que foi o primeiro subscritor desta ses-
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são de homenagem em que o Senado Federal resgata 
um compromisso de 250 anos.

E, com muita satisfação, concedo a palavra ao 
Senador Inácio Arruda. (Palmas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Renan Calheiros, quero cumprimentá-
-lo, inicialmente, pela iniciativa de propor que o Senado 
da República pudesse registrar este 13 de junho, que 
é muito importante para a nossa Nação, para o nosso 
País, essa data de nascimento do Pai da Pátria, o Pa-
triarca da nossa Independência. Então, cumprimento 
V. Exa e os demais Senadores, especialmente o Se-
nador Jorge Viana, Vice-Presidente da Casa, que nos 
acompanha nesta missão de reverenciar a memória 
daqueles que construíram e constroem a nossa Nação.

Quero cumprimentar o familiar do homenageado, 
José Bonifácio Borges de Andrada, Subprocurador-
-Geral da República, e familiares que o acompanham 
nesta homenagem a José Bonifácio. Quero cumprimen-
tar a Sra Ministra Vera Campetti, em nome do Ministro 
das Relações Exteriores do nosso País; o Sr. Ari Ma-
tos Cardoso, em nome do Ministro da Defesa, Celso 
Amorim; o General de Brigada Hildo Vieira Prado Filho, 
aqui representando o nosso Comandante do Exérci-
to, General Enzo; o nosso Capitão de Mar e Guerra, 
Antônio Capistrano de Freitas Filho, meu conterrâneo, 
aqui representando o Ministro da Marinha. 

Quero cumprimentar este amigo da causa da so-
berania do nosso País e do nosso desenvolvimento, o 
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e também 
registrar as presenças de Pedro Oliveira e Ronaldo 
Carmona, da Fundação Maurício Grabois, que estão 
nos honrando com as suas presenças neste impor-
tante evento. 

Quero também cumprimentar o Coronel Avia-
dor Décio Augusto Marucci, Assessor Parlamentar da 
Aeronáutica. Cumprimento em seu nome os demais 
assessores parlamentares das três Armas que aqui 
estão. Faço também referência ao nosso irmão, Coro-
nel Montenegro, lá do Estado do Ceará, que está aqui 
presente conosco – já esteve antes, como assessor, e 
volta depois de passar em Montevidéu, naquela região 
onde está instalado o Mercosul, também a Aladi e ou-
tras instituições de que o Brasil participa, e o Coronel 
esteve ali para aprimorar ainda mais o seu saber e nos 
ajudar na tarefa de conduzir os destinos do nosso País.

Então, Srªs e Srs. Senadores, cumprimento todos 
os presentes, oficiais e membros das três Armas que 
aqui estão, os civis que nos acompanham, que sabem 
da importância desta homenagem.

Sr. Presidente, no final de 1819, desembarcou 
em Santos um brasileiro que havia 37 anos estava na 

Europa. Ele tinha formação renascentista, abarcando 
muitas áreas do conhecimento e entendia de política. 
Conheceu a Europa inteira, esteve na Revolução Fran-
cesa em 1789, falou com seus dirigentes. Era membro 
de várias organizações científicas de vários países.

Aqui chegando, ao contrário do preconceito que 
muitos brasileiros até hoje têm do próprio Brasil, esse 
cosmopolita, quase com 57 anos de idade, dançou 
o lundu. Isso mesmo, dançou o lundu. Dançou um 
gênero musical lascivo, criado a partir dos batuques 
dos escravos bantos trazidos de Angola e de ritmos 
portugueses associados. E ali estava José Bonifácio, 
o futuro Patriarca da Independência, reafirmando sua 
brasilidade na umbigada, rebolado e outros gestos sen-
suais. Dançava magistralmente o que é considerado 
por muitos o primeiro ritmo afro-brasileiro. 

José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu na vila 
de Santos, São Paulo, em 13 de junho de 1763, Sr. 
Presidente. E nos disseram: Mas vão fazer homena-
gem no dia 13? Porque tem homenagem em Santos. 
É que o patriarca não é mais de Santos. O patriarca é 
do Brasil e a homenagem é do Brasil ao Patriarca da 
Independência.

Descendente de condes e marqueses portugue-
ses, tinha cinco irmãos e quatro irmãs. Foi alfabetizado 
em casa e cursou lógica, metafísica, retórica e francês 
em São Paulo. Também estudou literatura, linguística, 
grego e latim. Em 1783, graduou-se em Direito Civil 
e em Ciências Naturais na Universidade de Coimbra, 
em Portugal. Casou-se, em 1790, com Narcisa Emília 
Oleary – não se sei se a pronúncia é essa, vou falar 
como está escrito porque eu não tinha os dotes do 
nosso homenageado –, de origem irlandesa.

Em 1790, viajou como naturalista e mineralogista 
pela Europa, a serviço da Academia Real das Ciências. 
Esteve na França, Escandinávia, Alemanha, Suécia, 
Noruega, Boêmia, Hungria e Itália. Criou a cadeira de 
Mineralogia, na Universidade de Coimbra, onde foi pro-
fessor de geognosia (estudo da parte sólida da Terra) 
e metalurgia. Em 1807, ingressou no Corpo Voluntá-
rio Acadêmico para enfrentar as tropas de Napoleão 
Bonaparte, que haviam invadido Portugal. Foi major e 
tenente-coronel comandante do batalhão acadêmico. 
Expulsos os franceses, foi nomeado intendente da 
polícia do Porto.

Presidiu a Academia de Ciências de Lisboa por 
sete anos, foi intendente das Minas e Metais do Reino, 
intendente das Minas e superintendente das Matas e 
Sementeiras, administrador das minas de carvão de 
pedra de Buarcos, administrador das fundições de ferro 
de Figueiró dos Vinhos e Avellar, diretor do Real Labo-
ratório da Casa da Moeda de Lisboa, onde também mi-
nistrou um curso de Docimasia (ciência que determina 
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a proporção dos metais contidos nos minérios). Dirigiu 
a sementeira de pinhais nos areais das costas maríti-
mas, foi desembargador ordinário efetivo da Relação 
e Casa do Porto, superintendente do Rio Mondego e 
das Obras Públicas de Coimbra, diretor hidráulico das 
obras de encanamento do Rio Mondego e provedor da 
Finta de Maralhões.

De volta à terra natal, em 1819, instalou-se em 
Santos, no seu sítio Outeirinhos, e continuou o estu-
do de minerais. 

Em 1821, tornou-se vice-presidente da Junta Go-
vernativa de São Paulo. Em janeiro do ano seguinte, 
foi o primeiro brasileiro a ocupar um ministério, o do 
Reino. Elaborou a criação de uma Universidade Parcial 
de Ciências Naturais, de uma Sociedade Econômica 
da Província de São Paulo, destinada a promover a 
indústria popular, e de uma Academia de Agricultu-
ra. Ocupava a Pasta do Império no Primeiro Reinado, 
em 1823, quando se demitiu dos Conselhos da Co-
roa, com seu irmão Martim Francisco, e opôs-se a D. 
Pedro I. No mesmo ano, foi eleito para a Assembléia 
Constituinte, preso e deportado para a Europa por or-
dem do Imperador.

Ficou exilado por seis anos na França. Quando 
retornou, em 1829, trouxe suas três filhas e sua esposa, 
que, infelizmente, morreu no navio, durante a viagem. 
Residiu na Ilha de Paquetá, de onde saiu para assu-
mir a cadeira de deputado pela Bahia, como suplente, 
de 1831 a 1832. Reaproximou-se do Imperador que, 
ao abdicar à Coroa, em 1831, o indicou para tutor de 
seus filhos, inclusive o futuro Dom Pedro II, então com 
5 anos. Em setembro de 1833, a Regência o destituiu 
da tutoria e ordenou sua prisão domiciliar, que durou 
até 1835, quando foi absolvido, por unanimidade, da 
acusação de conspiração e perturbação da ordem 
pública. Mudou-se para Niterói, Rio de Janeiro, onde 
faleceu em 6 de março de 1838.

Cientista e precursor da ecologia.
Na Europa, José Bonifácio estudou Direito, Fi-

losofia Natural, Botânica, Matemática, Mineralogia, 
Montanhística, Química Aplicada, Metalurgia e Legis-
lação das Minas. Na Suíça, descobriu 12 novas espé-
cies e variedades de minerais. Escreveu dois artigos, 
em 1815 e 1819, onde a palavra tecnologia foi usada, 
pela primeira vez, na língua portuguesa.

No livro Memória sobre a pesca das baleias e ex-
tração do seu azeite, com algumas reflexões a respei-
to das nossas pescarias, de 1790, menciona a pesca 
predatória de baleias no litoral brasileiro, com ênfase 
na necessidade de se conter a matança das fêmeas 
e seus filhotes, destacando a importância de futura 
descendência. Discorre sobre a pesca brasileira em 

geral e os principais erros cometidos nas pescarias, 
que resultavam em danos irreversíveis à economia.

No livro Memória sobre a necessidade e utili-
dades do plantio de novos bosques em Portugal, de 
1812, defendeu que fossem reflorestados os cumes e 
ladeiras improdutivas e as áreas áridas dos terrenos 
marinhos que não serviam para lavoura. Assim, haveria:

(...) o reaparecimento da caça, a abundância 
dos estrumes naturais oferecidos pelas folhas 
e resíduos, a umidade necessária para a vida 
das plantas e dos animais, a purificação da at-
mosfera respirável pela absorção dos miasmas 
dos charcos, a amenidade da temperatura na 
estação cálida.

Considerando que “sem as matas não há umida-
de, sem umidade não há chuvas nem orvalhos”, aler-
tava que “sem chuvas e sem orvalhos não há fontes, 
sem fontes não há rios e sem rios não há navegação, 
perecendo o comércio, a lavoura e a indústria...”. Temos 
aqui um precursor verdadeiro da ecologia, palavra que 
só foi dicionarizada em 1928. Na verdade, um ecologista 
completo, que já naquele tempo associava a preserva-
ção da natureza ao progresso humano e o progresso 
humano ao uso racional dos recursos naturais.

Foi membro da Academia Real das Ciências de 
Copenhague, Dinamarca; da Sociedade Filomática (que 
ama as ciências) e da Sociedade de História Natural 
de Paris e do Instituto de França; da Sociedade dos 
Investigadores da Natureza de Berlim e da Sociedade 
Mineralógica de lena, Alemanha; da Academia Real de 
Ciências de Estocolmo, Suécia; da Sociedade Werne-
riana de Edimburgo, Escócia; da Sociedade Lenneana 
de Londres; da Sociedade de Ciências Físicas e História 
Natural de Gênova; e da Academia Real de Ciências 
de Turim, Itália; da Sociedade de Ciências Filosóficas 
de Filadélfia, Estados Unidos; além das entidades por-
tuguesas de ciências antes citadas.

O poeta Américo Elísio
Bonifácio era leitor de Aristóteles, Sêneca, Plu-

tarco, Virgílio, Montesquieu, Voltaire, Byron, Camões, 
Padre Vieira – isso mesmo, Padre Vieira –, dentre ou-
tros clássicos. Aos 61 anos, no exílio com sua família, 
na França, retomou “a mania antiga de poeta”, como 
escreveu a amigos. Adotou o pseudônimo arcádico 
pastoril e patriótico de Américo Elísio (território das 
musas, transplantado para a América) e publicou Po-
esias Avulsas, em 1825. Assumiu posições estéticas 
avançadas, como sua justificativa para o uso de ver-
sos brancos, sem rima. Dizia: “a nossa bela língua 
não precisa, absolutamente falando, do zum-zum dos 
consoantes para fixar atenção e deleitar o ouvido”. 
Defendeu que os poetas: 
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(...) evitarão, quando puder ser, a esproposi-
tada variedade que se opõe à simplicidade e 
ordem poética, que em vez de subministrar o 
proporcionado alimento à curiosidade, mãe do 
gosto, mata-a com imaginações e vem a não 
conseguir seu devido fim. 

Considera que:

(...) o escritor honrado ... deve ... atacar o crime 
e ridicularizar o vício, para instruir e enobre-
cer a humanidade; e, quando o inspira Apolo, 
deve então com a musa amimar a virtude e 
deleitar o coração.

O livro traz sua “Ode aos baianos”, onde agradece 
à Província da Bahia, que o elegeu Deputado por duas 
vezes para a Assembleia Geral, desafiando a decisão 
do Império de dissolver a Constituinte. Temia morrer 
no exílio, e escreveu:

Amei a liberdade, e a independência 
Da doce cara pátria, a quem o luso 
Oprimia sem dó, com riso e mofa – 
Eis o meu crime todo.
...
Doces visões! Fugi – ferinas almas
Querem que em França um desterrado morra:
Já vejo o gênio da certeira morte
Ir afiando a foice.
...
Que o Brasil inclemente (ingrato ou fraco) 
Às minhas cinzas um buraco nega: 
Talvez tempo virá que inda pranteie 
Por mim com dor pungente.

De fato, por sorte, ele voltou ao nosso País, e o 
Brasil o homenageia.

Estadista, fundador da Nação
Recordamos José Bonifácio, Sr. Presidente, Srªs 

e Srs. Senadores, nestes 250 anos de seu nascimento, 
para melhor enfrentarmos as tarefas e desafios atuais, 
levando em conta suas indicações de estrategista, de 
estadista, de chanceler preocupado com a unidade 
nacional e a defesa de nossas fronteiras, de brasileiro 
que pleiteava que nosso País ocupasse uma posição 
estratégica na América Latina e no mundo.

No início do século XIX, o Brasil tinha menos do 
que quatro milhões de habitantes, dos quais um milhão 
eram escravos. Não tínhamos escolas, muito menos 
universidades; não tínhamos um prelo ou um jornal. 
Foi nesse ambiente que José Bonifácio desenvolveu 
sua variada atividade, quando retornou da Europa. Os 
brasileiros progressistas queriam livrar-se do domínio 
colonial. Numa época que exigia gigantes, José Boni-
fácio, pelos pensamentos que defendia, pelo caráter e 

paixão com que se entregou à luta pela Independên-
cia e construção da Nação, pela sua universalidade 
e erudição, foi um desses gigantes, foi um deles. Era 
homem de teoria e de prática, de pensamento e ação.

Em 1820, obteve de D. João VI o título de Con-
selheiro e, depois, foi nomeado Presidente da Junta 
Provisória de São Paulo, elaborou recomendações 
para os delegados que iam representar o Brasil nas 
Cortes de Lisboa, inclusive sete pontos que consti-
tuíam a reforma agrária que pretendia para o País, 
inclusive que as terras dadas por sesmarias que não 
eram cultivadas voltassem a ser bens nacionais, que 
os recursos obtidos com a venda de terras da Nação 
fossem empregados para favorecer a colonização de 
europeus pobres, índios e negros forros. Queria que os 
camponeses tivessem reais possibilidades de adquirir 
as terras em que trabalhavam.

Foi pioneiro da siderurgia e da agricultura meca-
nizada no País. Escreveu a um amigo: “Trabalho de dia 
e de noite e tudo isso com gente livre e alugada, sem 
precisar de escravatura que detesto...”.

Sempre buscou garantir a unidade nacional. Em 
1822, quando era Ministro do Reino e Negócios Estran-
geiros, promoveu a ida de Dom Pedro a Minas e São 
Paulo e enviou emissários a Pernambuco e à Bahia 
para garantir a unidade do Brasil contra movimentos 
separatistas. Recrutou agregados das fazendas, escra-
varia da cidade, garimpeiros despedidos das minas, 
negros forros, milicianos enviados por São Paulo e 
Minas e cerca de mil soldados e com eles organizou 
o Exército e a Marinha para expulsar remanescentes 
colonialistas portugueses na Bahia, Sergipe, Mara-
nhão, Piauí e Ceará. Afirmou ao cônsul interino dos 
Estados Unidos, P. Sartoris, em junho daquele ano: 
“O Brasil é uma nação, e tomará o seu lugar como tal, 
sem esperar ou solicitar o reconhecimento das outras 
potências”. Foi o redator do Manifesto do Príncipe Re-
gente, de 6 de agosto, em que o Brasil “proclama à 
face do Universo a sua independência política”. Foi um 
dos que influenciou D. Pedro a desobedecer às ordens 
de Lisboa – inclusive no episódio que ficou conhecido 
como o Dia do Fico.

Esteve presente em todos os episódios da luta 
pela Independência. Após a sua conquista, como mi-
nistro, orientou nossa política interna e externa, tendo 
em vista, pioneiramente, um projeto de Estado nacio-
nal. Defendeu políticas sociais avançadas como o voto 
do analfabeto, o anticolonialismo na política externa, o 
respeito às nações, a autodeterminação dos países.

Indigenista e integrador
Em 1823, como Deputado constituinte, propôs 

o projeto sobre a integração dos índios na sociedade 
brasileira e o projeto sobre a extinção do tráfico ne-
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greiro e a emancipação gradual dos escravos. Também 
apresentou à Constituinte projetos de lei destinados à 
proteção ao trabalho da mulher grávida. Demonstrou 
à Assembleia Constituinte as vantagens “de uma nova 
capital do Império no interior do Brasil, em uma das 
vertentes do rio São Francisco, na recém-criada Co-
marca de Paracatu do Príncipe, que poderá chamar-se 
Petrópole ou Brasília...”. Naquela época.

Nos Apontamentos para a Civilização dos Índios 
Bravos do Império do Brasil, combateu o roubo das me-
lhores terras indígenas, condenou os males e vícios a 
que estavam sujeitos, os preconceitos e extermínio de 
que eram vítimas. Viu na escravidão a causa do luxo 
e da corrupção, que – abre aspas –: “nasceram entre 
nós antes da civilização e da indústria”.

Na Constituinte, apresentou 44 propostas para a 
“pronta e sucessiva civilização dos índios, que a razão 
e a experiência têm ensinado”. Sua concepção era de 
que “Newton, se nascera entre os Guarani, seria mais 
um bípede que pisara a superfície da Terra; mas um 
guarani criado por Newton talvez ocupasse o seu lu-
gar”. Com a participação indígena, pretendia formar al-
deias, aumentar a agricultura com gêneros de primeira 
necessidade e a criação de gado, equilibrar o cultivo 
e fabrico de açúcar. Reconhecia os índios como os 
legítimos senhores das terras “que ainda lhes restam”.

As aldeias centrais teriam escolas práticas de 
artes e ofícios para índios, brancos e mestiços. Os 
estudantes que se destacassem aprenderiam latim e 
ciências, como pensionários do Estado. A bolsa que 
está agora sendo dada para os estudantes irem para 
o exterior. José Bonifácio já queria prepará-las. Dentre 
eles seriam escolhidos os dirigentes do povoamento, 
favorecendo “em iguais circunstâncias os de origem 
indiana, para se acabarem de vez preocupações an-
tissociais e injustas”.

Ao inaugurar o Serviço de Proteção aos índios, 
em 1910, antecessor da atual Funai, o então tenente 
coronel Cândido Mariano da Silva Rondon declarou 
inspirar-se nas ideias, processos e medidas aconse-
lhados por José Bonifácio no seu projeto sobre a civi-
lização dos índios.

Precursor do abolicionismo
Para Bonifácio, “o mulato deve ser a raça mais 

ativa e empreendedora, pois reúne a vivacidade im-
petuosa e a robustez do negro com a mobilidade e 
sensibilidade do europeu”. Afirmava que, sem o fim do 
tráfico e a emancipação sucessiva dos cativos, “nunca o 
Brasil firmará a sua independência nacional e segurará 
e defenderá a sua liberal Constituição”. O grande aboli-
cionista Joaquim Nabuco, 60 anos depois, referiu-se a 
estas palavras considerando-as uma “defesa ardente”, 

uma “promoção espontânea e apaixonada dos direitos 
dos escravos pelo mais ilustre de todos os brasileiros”.

Sobre a escravidão – e a emancipação – dos 
negros, apresentou 37 artigos, que dão prazo para 
o fim do comércio dos africanos, mecanismos para a 
abolição gradual da escravidão e indicações para a 
reorganização da vida social, jurídica, econômica e 
familiar dos libertos. Conclamou: 

É tempo, e mais que tempo, que acabemos com 
um tráfico tão bárbaro e carniceiro; é tempo 
também que vamos acabando gradualmente 
até os últimos vestígios da escravidão entre 
nós, para que venhamos a formar em poucas 
gerações uma nação homogênea, sem o que 
nunca seremos verdadeiramente livres, res-
ponsáveis e felizes.

Denunciou os “nossos compradores e vendedo-
res de carne humana”, “que só empunham a vara da 
justiça para oprimir desgraçados”. Os negros libertos 
“virão a ter então mais valor”, com casamentos e outras 
iniciativas. Os trabalhadores livres ou forros, para “ga-
nharem a vida, aforarão pequenas porções de terras”.

Para Joaquim Nabuco, se o projeto de José Bo-
nifácio tivesse sido adotado e:

(...) sobretudo, se o ‘patriarca da Indepen-
dência’ houvesse podido insuflar nos nossos 
estadistas desde então o espírito largo e ge-
neroso da liberdade e justiça que o animava, 
a escravidão teria por certo desaparecido do 
Brasil há mais de meio século.

Entre os melhores de nossa História
Atualmente, Sr. Presidente, e assim quero con-

siderar, porque considero que este é dos melhores da 
nossa história, os restos mortais de José Bonifácio de 
Andrada e Silva jazem ao lado dos despojos dos seus 
irmãos, Antônio Carlos, Martim Francisco e padre Pa-
trício Manuel, no Panteão dos Andradas, em Santos. 
Uma das galerias do Museu de Mineralogia e Geologia 
da Universidade de Coimbra leva o seu nome. A um 
mineral do grupo das granadas foi dado o nome de an-
dradita, em sua homenagem. Quem tiver um desses 
no dedo, meu caro Jucá, pode ter certeza de que está 
homenageando José Bonifácio. A Marinha Brasileira 
batizou, com o seu nome, três de suas belonaves. Seu 
nome foi inserido no Livro dos Heróis da Pátria. E, no 
Senado, a Mesa instituiu, em 16 de junho de 1978, a 
Medalha José Bonifácio, em sua homenagem. A Me-
dalha Nacional do Mérito Científico, do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, tem a sua efígie. A Sociedade 
Brasileira de Geologia premia os profissionais de des-
taque de sua área com a Medalha de Ouro José Boni-
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fácio de Andrada e Silva. E assim existem homenagens 
em várias cidades e Estados brasileiros.

Tratando de seus trabalhos, Sérgio Buarque de 
Holanda considerou: “Enriqueceu-lhe o espírito não só 
a cultura que se aprende nos livros e nas escolas, como 
também o contato direto, em todos os centros civiliza-
dos, com os problemas que desde cedo o absorveram”. 

José Honório Rodrigues o tratou como “um van-
guardeiro para a sua época, um acelerador do pro-
cesso histórico”.

Para Carlos Guilherme Mota, “José Bonifácio 
de Andrada e Silva é uma referência fundamental na 
formação da nacionalidade brasileira, tanto no plano 
político-social como no cultural”.

José Bonifácio é um desses homens que se ele-
vam como um dos melhores do seu tempo. Ao home-
nagearmos a sua figura histórica, aprendemos, com 
o seu exemplo e, enriquecidos com as suas lições, 
continuamos a sua obra de construir um projeto de 
autonomia nacional que consolide um Brasil forte, so-
berano, próspero e socialmente justo.

Ao lembrarmos os seus feitos nos 250 anos do 
seu nascimento, despertamos a nova geração para a 
nova vida que estamos construindo, porque, Sr. Pre-
sidente, senhoras e senhores convidados, Srs. Parla-
mentares, a responsabilidade de construir a Nação, 
José Bonifácio teve no seu tempo. Ele colocou em 
suas mãos a responsabilidade, ele enxergou as ne-
cessidades da Nação, do seu projeto de desenvolvi-
mento, da sua construção, da integração do território, 
de manter, como nos ensinou Darcy Ribeiro, Professor 
e Senador da República, o povo brasileiro e a Nação 
brasileira como um povo uno. Esse movimento do Bo-
nifácio, digamos, tem de estar impregnado entre nós 
como responsabilidade.

A nossa homenagem é para olhar lá atrás e en-
xergar, no presente, o tamanho da nossa tarefa para 
adiante, mirando no exemplo de quem teve a disposi-
ção, a coragem, o ímpeto, a vontade e a ligação com 
o sentimento de formação de uma nova Pátria, de uma 
nova Nação. É assim que vejo.

Por isso, quero congratular-me, uma vez mais, 
com o Presidente Renan Calheiros, com todos os Lí-
deres no Senado Federal, pela iniciativa de homena-
gearmos nesta data, dia 13 de junho, os 250 anos de 
nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, o 
Pai da Pátria, e dizer que as tarefas históricas que te-, e dizer que as tarefas históricas que te-
mos pela frente são missões que deveremos assumir, 
meu caro Jucá, são responsabilidades de agora, que 
nós teremos melhores condições de conduzir, miran-
do-nos no exemplo de José Bonifácio de Andrada e 
Silva, o Pai da Pátria.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que solicite que 
se inclua nos Anais desta sessão texto produzido por 
Gilberto Freyre, com o título “A propósito de José Bo-
nifácio”.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

GILBERTO FREYRE
A PROPÓSITO DE JOSÉ BONIFÁCIO
MEC, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 

Sociais
Recife – 1972.
A PROPÓSITO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Esta edição é de iniciativa do Conselho Diretor 

do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, por 
proposta do Conselheiro Nilo Pereira

92(Bonifácio) (042)
GILBERTO FREYRE
A PROPÓSITO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conferência proferida no Instituto Joaquim Nabuco 

de Pesquisas Sociais, em 14 de junho de 1972, e pu-
blicada, sob a forma de ensaio, na revista CULTURA, 
do MEC, Brasília, nº 6, abril/junho, 1972.

Recife
MEC – Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 

Sociais
FREYRE, Gilberto. A propósito de José Bonifá-

cio. Conferência proferida no Instituto Joaquim Nabu-
co de Pesquisas Sociais, em 14 de junho de 1972, e 
publicada, sob a forma de ensaio, na revista CULTU-
RA, do MEC, Brasília, nº 6, abril/junho, 1972. Recife, 
IJNPS, 1972. 26 p.

D.D.U. 92 (Bonifácio) (42)
Com a inferioridade da maior parte dos pronun-

ciamentos de “Sociologia da política” que o Brasil vem 
despertando, nos últimos anos, da parte de estrangei-
ros, nem sempre idôneos, é natural que o brasileiro sinta 
a falta de um novo Bryce entre os atuais observadores 
europeus e anglo-americanos das suas instituições. 
Mesmo um semi-Bryce seria bem-vindo.

Bryce, num livro – South America – que data de 
1910 e continua notável como obra de observação, 
por um inglês de alto porte, de homens e coisas da 
América do Sul, soube distinguir no brasileiro – no seu 
comportamento político e nos antecedentes de suas 
instituições traços singulares que não Ihe pareceram 
se confundir com os característicos comuns às repú-
blicas de fala espanhola do continente. Onde – por 
exemplo – nessas repúblicas – na própria Argentina 
e no próprio Chile – um estadista, um diplomata, um 
condutor da política exterior, de nação não-européia, 
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como o Barão do Rio Branco, a seu ver “remarkable 
in any country”?

Tivesse Bryce se aprofundado no estudo do pas-
sado brasileiro e teria pensado o mesmo, com ainda 
maior fundamento, de José Bonifácio de Andrada e 
Silva. Onde, entre os fundadores de nações na Amé-
rica Espanhola, um homem da mesma amplitude de 
inteligência e de saber, associada à capacidade de 
ação política, do paulista de Santos desdobrado em 
panbrasileiro pelas perspectivas e pelas preocupações 
que foi Bonifácio?

Parece que em nenhuma. Com ele só podem ser 
exatamente comparados um Thomas Jefferson, um 
Benjamin Franklin, um Alexandre Hamilton: homens 
públicos dos começos nacionais dos Estados Unidos da 
América. Nem mesmo Bolivar é da mesma rara estirpe 
de construtores de sistemas nacionais de organização 
e de convivência, a que pertenceu um José Bonifácio, 
infelizmente desconhecido pelo arguto Bryce. A estirpe 
raríssima dos Jefferson, dos Franklin e dos Hamilton.

0 historiador-sociólogo inglês lembra, numa das 
páginas mais lúcidas do seu South America, não se 
poder esperar que instituições políticas bem sucedidas 
na Suiça, na Inglaterra, nos Estados Unidos funcionas-
sem, com igual êxito na América ibérica do século XIX. 
Incapacidade inata dos ibero-americanos para essas 
formas tidas então por superiores de organização po-
lítica? Não, responde, com um justo senso sociológico; 
e sim por não terem esses mesmos ibero-americanos 
atravessado as mesmas experiências que predispuse-
ram aqueles outros povos para o exercício de institui-
ções democrático-parlamentares e, no caso dos suiços 
e dos anglo-americanos, republicanos.

E Bryce nota que dois dos maiores líderes ibero-
-americanos de língua espanhola se aperceberam do 
problema: um problema que em moderna linguagem 
sociológica poderia ser caracterizado como de ecolo-
gia social. Ou sociocultural – a totalidade sociocultu-
ral compreendendo quer o fenômeno simplesmente 
político-jurídico, quer o apenas econômico.

Daí destacar Bryce que Bolivar pretendeu resolver 
o problema por meio de uma espécie de monarquia 
eletiva e vitalícia (“elective life monarchy”), da qual o 
monarca fosse o próprio Bolivar. Enquanto San Martin 
não hesitou em preferir como solução que evitasse ex-
cessos demagógicos uma “república oligárquica” (“an 
oligarchic republic”). Ao que acrescentou o ilustre in-
glês o comentário: “qualquer das duas soluções teria 
sido melhor que as seguidas (na América Espanhola).

Precisamente no trato desse difícil problema de 
transplante mais-que-político e muito mais que sim-
plesmente jurídico – de ecologia. social – é que José 
Bonifácio afirmou-se supremo no seu bom senso Jo-

hnsoniano de homem de gênio. Ou no seu senso da 
realidade: a realidade ambiente. Uma realidade, no 
Brasil, singular: extraeuropéia sob muitos aspectos 
sem deixar de ser européia noutros e estes, os poli-
ticamente decisivos como formas. Orientou José Bo-
nifácio a organização do Brasil independente para a 
solução monárquica que era uma forma sociologica-
mente européia de resolver uma situação, em seu 
conteúdo, ou em sua substância, parte européia, parte 
extraeuropéia. Uma solução que boje se poderia dizer 
ter sido euro ou lusotropical, com o papo de tucano, 
liturgicamente característico da dignidade brasileira de 
imperador, associando o trópico, o indígena, o ame-
ríndio, a uma instituição formalmente européia. Tão 
formalmente européia que impediria o aparecimento 
no Brasil de caciquismos do gênero, durante anos, tão 
presente e atuante, na América espanhola, como que 
a tropicalizá-la, no mau sentido, através de arremedos 
de Bolivar – o caso do próprio e por vezes heróico, nos 
seus ímpetos, Solano Lopes; e a deseuropeizar essa 
América criada por espanhóis sem substituto idôneo 
da forma européia de governo unificador de diferenças. 
Governo unificador tão necessário à mesma América 
quanto à portuguesa.

Pode-se sugerir da América espanhola que suas 
independências nacionais se fizeram tendo por líderes, 
por vezes, maus imitadores – antes inconscientes do 
que conscientes, é claro – do Quixote, desapercebi-
dos do fato de que, na criação de Cervantes, o herói 
ostensivo está incompleto sem o obscuro, que é o 
como que anti-heróico Sancho. Só os dois juntos, um 
se acrescentando ao outro, representam aquele po-
der ibérico de realização de obras monumentais e até 
aparentemente fantásticas de que é exemplo tão ex-
pressivo a Companhia de Jesus. Não a S.J. dos seus 
dias de degradação sob comandos não-ibéricos mas 
o da grande época do próprio Ignacio de Loiola e dos 
seus seguidores, ou espanhóis ou portugueses, ou es-
panholizados ou lusitanizados. Nessa época, a Com-
panhia agiu, inovou, foi revolucionária, em benefício 
da conservação de valores Católicos ameaçados pela 
revolta ou rebelião Protestante, através de métodos de 
ação em parte quixotescos, em parte de um realismo 
por vezes prosáico, no seu modo de acrescentar o 
bom senso pedestre dos sanchos às audácias do ca-
valeiro bravamente arcaico na sua defesa de valores 
ameaçados de uma morte que, total, importaria no 
desaparecimento da civilização ibérica.

José Bonifácio, como libertador, como organizador 
do Brasil sob a forma de nação independente, como 
fundador de um império aparentemente arcaico ou 
exótico no meio de repúblicas aparentemente de todo 
progressistas, modernas, americanas, agiu como se, 
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nele, um Sancho realista, científico, “técnico em idéias 
gerais”, completasse, ou fosse o “poder moderador”, de 
um Quixote ao mesmo tempo revolucionário e arcaico 
nos seus ímpetos e nas suas atitudes.

Os dois monarcas que podem – e devem – ser 
incluídos entre os organizadores do Brasil como nação-
-estado soberano – Dom João VI e Dom Pedro I – tive-
ram que ser dois – um Sancho, outro Quixote – para 
se completarem. José Bonifácio que foi o organizador 
máximo do sistema nacional do Brasil reuniu as duas 
tendências – a realista e a romântica, a conservadora 
e a revolucionária, a aparentemente arcaica e a, para a 
época, potencialmente pós-moderna – numa só e rara 
personalidade do tipo que Thomas consideraria cria-
dor – genialmente criador – sem que lhe faltasse um 
toque de boêmio. Sem que – embora menos e menos 
ostensivamente que o exuberante Dom Pedro I – dei-
xasse de ser um cortejador de mulheres bonitas como 
que necessitado delas e de suas ternuras de belo sexo 
para que sua criatividade não perdesse nunca o verde 
vigor; ou se deixasse de todo acinzentar sob o domínio 
das virtudes corretamente burguesas que distinguiriam 
seu semi-discípulo Dom Pedro II.

Ao que em José Bonifácio foi contradição, diver-
sidade, possivelmente conflito, dentro de uma perso-
nalidade, repita-se que rara, de criador, com um to-
que apenas, dionisiacamente boêmio a humanizá-la 
e a impedi-la de se endurecer em figura olímpica ou 
apolínea, deve, em grande parte, o Brasil a imensa 
vantagem de ter se constituído em nação, ou Estado 
soberano, de maneira também rara, contraditória, única, 
por que se constitui. As circunstâncias Ihe favoreceram 
a obra de arte, ao mesmo tempo que de ciência, po-
lítica, é certo. Mas sem que as circunstâncias, assim 
favoráveis, prescindissem do saber, da sabedoria, da 
ciência, da arte, da capacidade de ação que, reunidas 
excepcionalmente em José Bonifácio, Ihe permitiram 
agir ou proceder excepcionalmente a favor da indepen-
dência brasileira e da organização do Brasil num tipo 
de nação, ou de Estado soberano, único no mundo de 
então. E que, pela sua singularidade, favorecia o de-
senvolvimento, na América, de um Brasil ao mesmo 
tempo uno e plural no seu modo nacional de ser, quer 
sociedade, quer cultura.

Que saber, em José Bonifácio, o predispôs à 
sabedoria? Que ciência Ihe permitiu ser artista plasti-
camente político sem deixar de ser como foi, um tanto 
pioneiramente, um quase cientista social?

A resposta a tal pergunta nos leva a considerar o 
futuro organizador do Brasil como sistema nacional de 
convivência, não o puro produto, que nele têm desta-
cado alguns dos seus biógrafos mais ligeiros, de uma 
formação norte-européia de todo técnica ou científica, 

mas a expressão, desde de muito novo e em São Pau-
lo, de um humanismo tocado de ciência, como era, no 
Portugal e no Brasil daqueles dias, o dos Franciscanos. 
0 humanismo que, na sua parte científica, guardou no 
próprio século XVIII, entre certos portugueses e alguns 
brasileiros, de um ultrapassado nominalismo, aquela 
consideração pelos “particulares” que havia animado 
em Franciscanos – homens ao mesmo tempo de estudo 
e de ação – a coragem de ser antiaristotélicos com re-
lação a espaços não-europeus; e feito de alguns deles 
orientadores valorosos dos descobrimentos portugue-
ses e espanhóis. De José Bonifácio informam biógrafos 
idôneos – um deles, o seu conterrâneo Breno Ferraz do 
Amaral, em páginas das mais esclarecedoras sobre a 
infância e a juventude do grande paulista – que recebeu 
a influência, nos seus verdes anos, desse humanismo 
científico. Isto é, recebeu tal influência, na sua educa-
ção, ainda no Brasil. Dentro, portanto – acentue-se o 
fato para não haver equívocos a esse respeito – do 
complexo de cultura intelectual que então se estendia 
de Portugal à imensa parte da América e de trópico 
sob seu domínio, comunicando-lhes não só arcaismos 
perniciosos como uns poucos, porém, significativos 
valores vindos dos séculos XVI e XVII.

José Bonifácio já seguiu do Brasil para a Euro-
pa juntando ao conhecimento de letras humanas a 
curiosidade, o ânimo, o espírito científico. Já sendo, 
em estado germinal ou potencial, humanista científico.

Esse ânimo o levaria a, na Europa, juntar à conti-
nuação de estudos de caráter humanístico – inclusive 
jurídicos – o aperfeiçoamento nos de ciências chamadas 
naturais. Foi para aperfeiçoar-se nessa especialização 
– em ciências naturais – que, de Portugal, passou ao 
Norte da Europa, tendo, na Alemanha, adquirido algu-
ma coisa não só de especialista mas de generalista. 
Alguma coisa de generalismo germânico – anterior 
aos furores de especialismo que Eça caricaturaria no 
famoso Dr. Topsius, Ph.D. – que se harmonizaria com o 
humanismo científico em estado germinal, a ele trans-
mitido no Brasil por seus mestres de feitio Franciscano.

Para ser o idealizador extraordinário, que foi, da 
organização nacional de um povo misto de europeu e 
de não-europeu, de civilizado e de telúrico, de ibérico 
e de tropical – tarefa múltipla: complexamente social 
e não apenas política ou jurídica – José Bonifácio foi 
favorecido por duas circunstâncias, também extraordi-
nárias, na sua formação: uma, a de, no Brasil, ter sido 
aluno, não de Jesuítas, de um período de educação 
jesuítica, tão inimiga de qualquer ânimo mais livremen-
te criador, fechado a novas e revolucionárias ciências; 
outra, a de haver, desde Coimbra, dado predominância, 
nos seus estudos superiores, não à jurisprudência mas 
às ciências naturais. Predominância que Ihe permitiu 
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escapar da tirania, sobre sua inteligência, do bacha-
relismo jurídico e, sem desprezo pela jurisprudência, 
ganhar perspectivas de saber científico capazes de o 
orientarem para o trato, quanto possível objetivo, não 
só de assuntos minerais, naturais, geológicos ligados 
à condição tropical, não-européia, do Brasil, como 
de problemas humanos, sociais, culturais – inclusive 
econômicos, políticos, jurídicos – ligados à mesma 
condição do seu país. Daí o seu humanismo científico 
de origem brasileira, ter adquirido, através dos seus 
estudos superiores, na Europa e dos seus contatos 
com a Alemanha e com a Suécia, novos vigores. Com 
esses novos vigores, acentuou-se no grande paulista 
de Santos a predisposição a tornar-se, na América, um 
novo tipo de líder mais que político: de organizador, no 
Brasil, não só de um Estado soberano, como de uma 
nação a cujo elemento europeu, étnico e cultural, se 
viesse a incorporar o ameríndio e – é provável que 
assim pensasse – com a abolição, o próprio negro. 0 
próprio negro africano. Pois a tanto parece ter chega-
do a visão de quase futurólogo, com relação ao seu 
e nosso país, de José Bonifácio. Isto numa época em 
que raros pensadores políticos, na Europa e no próprio 
Brasil, seriam capazes de conceber como socialmente 
válido um futuro nacional extra-europeu que viesse a 
valorizar de tal modo o elemento não-europeu de et-
nia e de cultura, que essa valorização importasse num 
Brasil, como nação civilizada, só em parte europeu; 
e cuja consolidação não se fizesse sem que ao seu 
capital humano se incorporasse o ameríndio e, com 
o tempo – parece ter pensado Bonifácio -o negro. So-
bretudo – deve ter pensado – o mestiço.

Gobineau ndo tardaria a, no próprio Brasil – onde 
esteve como representante do seu país – impugnar tal 
arrojo de imaginação futurológica. A seu ver o Brasil 
se dividira em dois: um europeu e outro não-europeu. 
Um de brancos, outro de gente de cor.

Dos dois quase futurólogos, José Bonifácio se 
apresenta atualmente como o que mais lucidamente 
entreviu o desenvolvimento do Brasil numa população 
e numa cultura nacionais que, mais do que qualquer 
outra, dentre as para ele, futuras, se aproximaria – e 
se aproximaria em escala monumental, a despeito de 
dificuldades consideráveis na realização de um “tipo 
ideal”, em qualquer sentido da expressão – de uma 
democracia, além de social, meta-racial. Democracia 
meta-racial, que seria do agrado de Bonifácio, se a 
tivesse imaginado no seu tempo. Dominado crescen-
temente por uma consciência na qual, cada dia, a 
caracterização de sua gente por traços ou sugestões 
de tipo racial é menos significativa e mais ampla -se-
mântica e sociologicamente ampla a caracterização 
meta-racial – o Brasil vem se tornando, por sua more-

nidade, com possibilidades de se tornar total; capaz 
de incluir, sociologicamente, os próprios sobreviventes, 
cada vez mais raros, de etnias puras, dentre as que 
originalmente concorreram para formar a população, 
primeiro, pré-nacional, depois nacional – a negação 
de místicas ou de mitos como o da branquidade, o da 
negritude ou mesmo o da americanitude exaltadora 
do ameríndio.

Não há exagero em sugerir-se que com esse 
destino social do Brasil chegou a sonhar acordado, 
com olhos quase de sociólogo ou de antropólogo ou 
de futurólogo e mais do que qualquer outro político 
brasileiro, o santista de inteligência e de saber múl-
tiplos; e, por isto mesmo, capaz de transferir não só 
seu espírito científico de mineralogista, em particular, 
como de modo geral, sua imaginação da hoje cha-
mada científica, para o estudo, além de humanístico, 
científico, daquelas realidades humanas e daqueles 
problemas sociais que a nação brasileira, necessitada 
de firmar sua independência com recursos próprios, 
embora sob a benevolência imperialmente britânica, 
teria que resolver a seu modo. Problemas de caráter 
sociológico. José Bonifácio, mais do que qualquer dos 
denominados libertadores sul-americanos, antecipou-se 
em juntar à sua ação especificamente política senão 
realizações, previsões das que poderiam ser hoje con-
sideradas de engenharia social. Noutras palavras: de 
sociologia aplicada embora, nos seus dias, não hou-
vesse senão em estado de nebulosa uma sociologia 
com aspirações a ciência.

Nessa aplicação de um como espírito cientifica-
mente social senão ao trato, à definição, com vistas a 
futuros prováveis, de problemas peculiares à sociedade 
do seu país e condicionados por uma ecologia e por 
uma cultura diferentes das européias, José Bonifácio foi 
também um antecipado quanto ao critério que seguiu: 
o de considerar, em tais problemas, essas diferenças 
é impressionante como um brasileiro por tanto tempo 
ausente do seu país a ele regressou – para tornar-se 
seu libertador – tão livre de europeísmos que fizessem 
dele, mesmo sob o aspecto político de autonomista e 
de nacionalista, um subeuropeu em face de circuns-
tâncias especificamente brasileiras.

Há quem destaque nele um homem influencia-
do pela Revolução Francesa. A essa influência, José 
Bonifácio não terá sido, de modo algum, estranho. é 
possível que seu próprio afã com relação ao selva-
gem – ao ameríndio de raça supostamente inferior – e 
a sua incorporação à sociedade brasileira ou à civili-
zação ocidental, resultasse, em parte, da influência 
da então “grande Revolução”. Dos seus princípios de 
“igualdade” e de “fraternidade”. Mas o que a atividade 
de José Bonifácio, no Brasil, revela, é um político – 
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político menos jurídico que social – diferente tanto do 
tipo afrancesado que, naqueles dias, surgiu no Brasil 
do mesmo modo que, anticastiçamente, em Portugal 
e na Espanha, como do de feitio convencionalmente 
conservador. Daí haver quem saliente nele um “abso-
lutista”, “um autoritário”, “um pró-portugues”.

A verdade é que suas idéias, suas atitudes, seus 
atos foram os de um contraditório revolucionário-con-
servador. Nunca foi, diante das circunstâncias singu-
larmente brasileiras dentro das quais teve de proce-
der, nem um puro revolucionário nem um ortodoxo 
conservador; e sim um misto dessas tendências, por 
ele combinadas a sua maneira – Josebonifaciamente 
– e conforme o variar de circunstâncias. Pois plastici-
dade anticircunstanciais de meio e de tempo sociais 
não Ihe faltou de todo, embora não seja fácil imaginá-
-lo rival, nesse particular, de um Bernardo Pereira de 
Vasconcelos.

Como revolucionário é que José Bonifácio se 
apresenta como campeão, menos a la Rousseau que 
à sua própria maneira, do “bom selvagem”, de resto 
já há muito presente no sangue de algumas das famí-
lias mais autenticamente fidalgas e mais teluricamente 
brasileiras de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo, do 
Maranhão. Como conservador há quem o considere, 
de início, “o nexo vital” entre um “príncipe vacilante” – 
o futuro D. Pedro I – e a “aristocracia agrária” do ainda 
Reino: aristocracia que seria força preponderante a fa-
vor da independência brasileira. é a conclusão a que 
chegou do seu estudo meticulosamente germânico 
das circunstâncias sociais em que se processou essa 
independência, o historiador Ernst Samhaber no seu 
Sudamerika. Teria sido, entretanto, José Bonifácio, o 
“defensor de latifundiários “ que nele parece entrever 
o historiador alemão? 0 conjunto de suas idéias e de 
suas atitudes, senão de revolucionário, de reformador 
social, não nos autoriza a concordar com tal insinuação. 
Como considerar-se “defensor de latifundiários” – ou 
dos latifúndios do Brasil de 1822 – quem tão desas-
sombrado se anteciparia em advogar a abolição da 
escravatura? 0 fato de ter reconhecido a necessidade 
de apoiar-se o movimento da independência brasileira 
na aversão aos reinóis instalados no Brasil – gente, 
quando não revestida de cargos oficiais, comerciante, 
dona das finanças, solidamente urbanita – dos tam-
bém sólidos e atuantes senhores das casas-grandes 
patriarcais de fazendas, de engenhos, de estâncias, 
parece indicar apenas em José Bonifácio um político 
com aquela sabedoria de contemporização e aquele 
senso de oportunidade sem os quais não há verdadei-
ra arte política. Pois predominantemente quixotesco, o 
paulista não foi. Teve belos rompantes desse gênero 
sem ter sido um quixote constante ou puro. Daí o con-

traste de sua personalidade com a do mais dramático, 
mais ostensivo e até mais teatral – o que não diminui, 
de modo algum, o seu valor, apenas define o seu tipo 
humano – do outro e hoje mais aclamado libertador: o 
Príncipe Dom Pedro. Aquele em quem têm reconhecido 
biógrafos idôneos, como Pedro Calmon e Sérgio Cor-
reia da Costa, que com todos os seus “erros crassos” 
foi homem capaz de sutilezas políticas. E cujo conhe-
cimento de assuntos políticos – inclusive os teóricos 
– Octavio Tarquínio de Souza, em páginas magistrais, 
demonstrou ter sido considerável, desfazendo o mito 
de sua total ignorância de homem só instinto e até 
apenas sexo.

Não nos esqueçamos – voltando à insinuação 
de ter sido José Bonifácio um conservador ligado aos 
interesses latifundiários patriarcais das casas-grandes 
– que a Revolução Republicana de 1817, em Pernam-
buco, se fez, em grande parte, com o apoio de padres-
-humanistas formados no Seminário de Olinda e senão 
helenistas, como José Bonifácio, como ele latinistas, 
isto é, aristocratas do saber; e também com o auxílio 
de senhores de engenho; descendentes daqueles fidal-
gos olindenses – já há várias gerações teluricamente 
brasileiros – que, no século anterior, se insurgiram de 
modo tão incisivo contra os mascates – ou reinóis – das 
lojas e dos armazéns do Recife de então. Além do que, 
a própria Inconfidência Mineira foi um movimento de 
doutores; isto é, de juristas, de humanistas, de latinis-
tas. Como pretender-se que, no Brasil daqueles dias, 
se contasse principalmente com a entidade “povo” para 
movimentos que de fato resultassem na independência 
do Brasil, da metrópole portuguesa? Ingenuidade de 
historiadores liberais, distanciados pelo tempo e pelo 
espaço, de acontecimentos que vêm pretendendo 
interpretar sem se impregnarem de realidades para 
eles exóticas. Sem perspectiva sociológica, além de 
histórica, nas suas abordagens de tais acontecimentos.

José Bonifácio quis que, no Brasil, se formasse 
de fato, e não retoricamente, um povonação: uma so-
ciedade e uma cultura que se afirmassem nacionais 
pela incorporação, nela, de elementos não-europeus 
e, é claro, proletários ou plebeus, acrescentados aos 
então aristocráticos, proprietários de terras, letrados, 
dirigentes. Isto ele evidentemente quis, sem resvalar 
nem em jacobinismos nem em populismos para a épo-
ca, espúrios. “Ismos” que tornam apenas pitorescas 
figuras como a do demagogo Barata e a do próprio 
Borges da Fonseca.

Tão pouco foi um Pedro I mais velho, cuja figu-
ra se definisse principalmente pelos seus ímpetos de 
romântico e até de quixote. Ou por ostensivos dom-
-juanismos. Teve de um quixote o bastante para ser 
audaz em iniciativas, desinteressado de vantagens 
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burguesas para si próprio, campeão de fracos ou de-
samparados: inclusive o selvagem do Brasil dos seus 
dias. E também os escravos negros.

Sem ter Ihe faltado a flama erótica, não se extre-
mou em Dom Juan tropical, como o outro. Se não foi 
exemplo de correção monogâmica, não se desmandou 
em excessos: em libertinagem. Libidinoso terá sido a 
seu modo, discretamente. Libertino, de modo algum.

Quanto a ter sido sutil na arte política, não a seu 
favor, mas a favor do Brasil, não parece haver dúvida. 
Foi artista político. Soube bailar ou dançar como artis-
ta dessa espécie. Que o diga a solução monárquico-
-dinástica para a independência brasileira.

A seu favor, nunca foi nenhum sutil calculista de 
vantagens através de cargos importantes. Nunca se 
curvou a poderes dominantes, para colher benefícios 
da submissão. Ninguém menos passivo. Ninguém mais 
politicamente macho, no sentido convencional da ex-
pressão. Daí ter experimentado não só o exílio como 
a solidão em Paquetá.

Lenda que nunca se desenvolveu de todo foi 
a do “solitário de Paquetá” ter sido uma espécie de 
martir. Aura – a de martir – que completasse a glória 
do libertador. Do herói, na verdade máximo – mas até 
hoje menos aclamado pelos seus compatriotas do 
que merece – do movimento da independência. Ele, 
porém, comportou-se sempre como antimartir e até 
como antiherói, como que se antecipando em aceitar 
como natural, isto é, humana, a injustiça, contra ele, 
não só de contemporâneos como de pósteros.

Que nação moderna pode ufanar-se de ter tido, 
tanto o Brasil como seu fundador, figura tão completa 
na sua grandeza? Parece que nenhuma. Múltiplo, foi 
humanista, sábio, cientista natural, pensador social, 
poeta, soldado, político, estadista. Foi literalmente te-
lúrico como geólogo e literalmente transatlântico pelo 
seu muito viver na Europa no desempenho de ativida-
des honrosíssimas para o Brasil. Convivendo em pé de 
igualdade na Alemanha com europeus como Humbol-
dt. Chamado a ensinar em famosos centros de saber.

Alguma coisa de goetheano na sua personalida-
de de homem múltiplo dá à sua grandeza de paulista 
que cedo se tornou pan-brasileiro uma dimensão trans-
brasileira. Dimensão rara em brasileiro de qualquer 
espécie e por uns poucos atingida como homens de 
uma grandeza só: Santos Dumont como inventor, Vila 
Lobos como compositor, Osvaldo Cruz, como m6dico 
sanitarista.

Detentor, por algum tempo, de imenso poder po-
lítico, José Bonifácio não se inclinou nunca a tornar-se 
rasgadamente um caudilho. Ou um puro e cru ditador. 
Ou “chefe supremo” à maneira dos da América Espa-
nhola. Não Ihe seduziu jamais, nesse particular, nem 

o modelo napoleônico nem o exemplo dos Bolivares, 
embora não seja inexata a acusação que Ihe fazem 
alguns dos seus críticos de ter sido homem público de 
feitio autoritário.

Autoritário, sim. Caudilhesco, não. Concorreu, 
assim, junto com a monarquia, para que se firmasse 
no Brasil uma tradição, ainda hoje em vigor, que repe-
lindo caudilhos, consagra, nos governantes, o direito 
de juntarem a autoridade à responsabilidade no exer-
cício do poder.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
mero Jucá, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Parabenizo o Senador Inácio Arruda pelo belo 
pronunciamento. A solicitação de V. Exª será cumprida, 
de acordo com o Regimento.

Para falar em nome da família, convido o Exmo Sr. 
José Bonifácio Borges de Andrada, Subprocurador-
-Geral da República e familiar do homenageado.

O SR. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRA-
DA – Exmo Presidente, Exmo Sr. Senador Inácio Arruda, 
na pessoa de quem cumprimento, saúdo e reverencio 
as ilustres autoridades presentes, senhores membros 
do Senado Federal, senhoras e senhores, em 1872, 
o Imperador D. Pedro II, ele próprio, no primeiro cin-
quentenário da Independência, tomou a iniciativa de 
prestar uma homenagem, no Rio de Janeiro, àquele 
que tinha sido o Patriarca da Independência, ainda em 
vida chamado de Pai da Pátria, e tinha sido o seu tutor.

Em 1913, as Casas do Congresso Nacional reve-
renciaram a memória do Patriarca da Independência, e 
esteve presente o meu bisavô, então Deputado Federal.

Em 1963, por ocasião do bicentenário da Inde-
pendência, do nascimento de José Bonifácio, as Casas 
do Congresso Nacional reverenciaram a sua memória, 
e esteve presente o meu avô, então Deputado, José 
Bonifácio, 1º Secretário da Câmara dos Deputados.

Passados 250 anos, não pode o meu pai, De-
putado Bonifácio, estar presente. Coube a mim esta 
honra e este ônus de estar aqui presente e apresentar 
este agradecimento.

Agradeço, Sr. Presidente, emocionado, em nome 
da família. Mas, primeiro e antes de tudo, Sr. Presiden-
te, agradeço como cidadão. Entendo que o Senado, 
ao reverenciar a memória do principal fundador da 
Pátria, ele, de certo modo, reafirma a nossa identida-
de nacional. E, como cidadão e patriota, também não 
posso deixar de, não só agradecer ao Senado, como 
também me associar a esta própria homenagem como 
um simples cidadão, já que José Bonifácio não é mais 
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uma pessoa da minha família, é um cidadão da Pátria, 
é um cidadão do mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Antes de encerrar a solenidade, eu gostaria de 
agradecer aos chefes das Assessorias Parlamentares 
das Forças Armadas: do Exército, Coronel Montenegro; 
da Marinha, Comandante Capistrano; e da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Mesquita.

Segundo informações, a nossa Banda da Mari-
nha poderia nos brindar com a execução de mais uma 
música. Não sei se seria possível. Se for possível, nós 

gostaríamos de, para encerrar, ouvir mais uma mani-
festação da Banda da Marinha.

(Procede-se à execução do Hino da Marinha – 
Cisne Branco)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Cumprida a finalidade da sessão e, mais uma 
vez, enaltecendo a figura ímpar da História do Brasil, de 
José Bonifácio de Andrada e Silva, agradeço as perso-
nalidades que nos honraram com seu comparecimento.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 mi-
nutos.) 
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Ata da 96ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 14 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Aloysio Nunes Ferreira, Ruben Figueiró, Ivo Cassol 
e Cristovam Buarque

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 12 horas e 43 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão.

Podemos iniciar os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 

Bloco/PSDB – SP) – Sobre a mesa, pareceres que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – Os pareceres que acabam de 
ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios 
nºs 156 e 157, de 2013, da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, comunicando a aprovação 
de Substitutivo aos Projetos de Lei do Senado nºs 
331, de 2006; e 491, de 2011. 

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 156/2013 – CDR/PRES

Brasília, 5 de junho de 2013

Assunto: Decisão Terminativa.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição 

Federal combinado com o § 2º, do art. 91 e art. 282, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão 
aprovou a Emenda nº 1-CDR (Substitutiva) ao Proje-
to de Lei do Senado nº 331, de 2006, que “Acresce 
parágrafo único ao art. 48 da Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências”. E deverá 
constar da Pauta da próxima reunião para discussão 
em turno suplementar.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

Of. nº 157/2013 – CDR/PRES

Brasília, 5 de junho de 2013

Assunto: Decisão Terminativa

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição 

Federal combinado com o § 2º, do artigo 91 e art. 282, 
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comu-
nico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou a 
Emenda nº 1-CDR (Substitutiva) ao Projeto de Lei do 
Senado nº 491, de 2011, que “Determina a realização 
periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo 
de Inspeção Técnica de Edificação (LITE),” e deverá 
constar da Pauta da próxima reunião para discussão 
em turno suplementar.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Blo-
co/PSDB – SP) – Com referência aos Ofícios nºs 156 

e 157, de 2013, a Presidência comunica ao Plenário 
que poderão ser oferecidas emendas às matérias até 
o encerramento da discussão, no turno suplementar, 
perante a Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – Tem a palavra o primeiro orador 
inscrito, o ilustre Senador Ruben Figueiró.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, é uma honra muito grande para mim, 
e tenho certeza de que para todos os Srs. Senadores, 
tê-lo na Presidência da Casa.

Sr. Presidente, a apreensão que tomou conta do 
meu Estado, nas últimas semanas, por causa da ten-
são fundiária me força a subir nesta tribuna novamente 
para falar sobre o tema.

A morte de outro índio, agora no Município de 
Paranhos, da etnia guarani-kaiowá, da aldeia Para-
guassu, alimenta ainda mais a tensão existente. Por 
mais que todos os indícios indiquem que se tratava de 
uma rixa pessoal, fato que parece que está se con-
sumando pelas investigações feitas pela polícia, esse 
assassinato contribui para o acirramento dos ânimos.

E é com pesar que digo, Sr. Presidente, que es-
sas notícias de animosidades partem de um órgão da 
CNBB, o CIMI – Conselho Indigenista Missionário, que 
deseja torcer a verdade para acirrar mais os ânimos 
entre as partes conflitantes.

Mas, Sr. Presidente, hoje, como em todo o País, 
está ocorrendo em Mato Grosso do Sul uma grande 
manifestação de produtores rurais em protesto contra 
a insegurança jurídica imperante no Estado, em razão 
das constantes invasões de grupos indígenas a fazen-
das, como se assistiu acentuadamente no Município 
de Sidrolândia e no Município de Dois Irmãos do Buriti, 
a ponto de exigir a presença lá de um destacamento 
da Força Nacional.

A segurança degenera-se quando o Estado, como 
instituição, sobretudo federal, não assegura o direito 
de domínio das terras que ele – Estado – concedeu ao 
produtor rural e este as recebeu de boa-fé.

Nessas últimas semanas, Sr. Presidente, a ação 
ilegal de grupos indígenas alastrou-se como ocorrera no 
Município de Aquidauana, com a invasão da Fazenda 
Esperança e atingiu o pequeno agricultor. Índios ka-
diwéus invadiram 15 chácaras de pequeno porte agora 
no Município de Bodoquena, vizinho aos Municípios 
de Miranda e de Aquidauana.

Sr. Presidente, agora, repito, em meu Estado, não 
só médio ou grandes produtores estão tendo suas ter-
ras invadidas, mas os chacareiros ligados ao Pronaf 
– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
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Familiar. O arbítrio de quem se sente amparado pela 
Funai ou pelo Cimi se espraia com grave ameaça ao 
Estado democrático de direito. 

A reunião que se desenrola hoje em Nova Alvo-
rada do Sul, pelo que assegura o líder do movimento 
e Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso do Sul (Famasul), Sr. Eduardo Riedel, 
será um veemente alerta aos Poderes Constituídos da 
República, sobretudo o Executivo e o Judiciário, no 
sentido de que não se mantenham mais em atitude 
de expectativa ou mesmo de omissão, aguardando a 
bomba fundiária explodir.

Se não ouvirem os produtores rurais e os setores 
conscientes da Nação, poderá ocorrer mais violência, 
pela qual os únicos responsáveis serão aqueles que, 
distantes do foco de conflitos, estão confortavelmente 
nos palácios envidraçados da Praça dos Três Poderes.

Registro aqui minha solidariedade integral ao mo-
vimento “Onde tem Justiça, tem espaço para todos”, 
manifestação que será pacífica e ordeira e que ocorre 
até as três horas da tarde de hoje, no trevo da cida-
de de Nova Alvorada do Sul, no entroncamento das 
BR-163 e 267, com expectativa de até 4 mil pessoas 
oriundas da produção do campo.

Ontem, produtores adeptos desse movimento 
fizeram uma idêntica manifestação no Município de 
Sidrolândia.

Nessa mobilização, meus irmãos produtores ru-
rais de Mato Grosso do Sul bradam em favor da paz e 
dos direitos de domínio das terras em que labutam, e 
também reivindicam o cumprimento das prerrogativas 
constitucionais de vida, de saúde e educação para os 
irmãos indígenas.

Dentro desse quadro, Sr. Presidente e Srs. Se-
nadores, surge, agora, uma expectativa que me traz, 
realmente, confiança de que algo há de acontecer 
para trazer a conciliação entre as partes conflitantes. 
Por que, Sr. Presidente? Porque houve uma reunião, 
de que tive oportunidade de participar, nesta semana. 
Dessa vez, a Ministra Gleisi Hoffmann foi a interlocu-
tora entre a Bancada federal de Mato Grosso do Sul, 
representantes dos indígenas das etnias Terena (Lin-
domar Ferreira), Kaiowá e Guarani-Kaiowá (Anastácio 
Peralta, Valdomiro de Aquino e Tonico Benites).

Também participaram do encontro os Ministros 
da Secretaria Geral da Presidência da República, Gil-
berto Carvalho; da Justiça, José Eduardo Cardozo; 
e o Ministro Advogado-Geral da União, Luís Adams.

Considerei esclarecedora e altamente produtiva 
a reunião organizada pelo Senador Delcídio do Ama-
ral, do meu Estado. Na oportunidade, as lideranças 
indígenas expuseram aos representantes do Governo 
Federal as razões de seu descontentamento, que vêm 

de longe e se agravam, agora, com os últimos aconte-
cimentos ocorridos em Sidrolândia e no Cone Sul do 
Estado, próximo à fronteira com o Paraguai.

Em síntese, disseram os indígenas que não é 
mais possível postergar, após tantos anos de promes-
sas de solução, a posse definitiva das terras que eles 
consideram tradicionais, deles. Desejam, sim, que o 
Governo estabeleça um cronograma de ações efetivas 
e imediatas, que reduza a tensão fundiária. Reconhe-
cem, entretanto, os direitos dos proprietários rurais, 
que, de boa-fé, apossaram-se das terras por direitos 
concedidos pelo Estado e pela União. 

Reclamaram da situação de penúria e miséria de 
muitos dos seus irmãos aldeados e da fraca ação da 
Funai quanto aos cuidados que deveria dar à comuni-
dade indígena. Ou seja, não basta cesta básica, mas 
condições para uma vida digna.

Tanto a Ministra Gleisi como o Ministro José Edu-
ardo Cardozo relataram a firme posição do Governo 
em encontrar caminhos jurídicos e administrativos ca-
pazes de resolver de uma maneira final a questão e 
para isso estão e estarão promovendo entendimentos, 
como de fato ocorreu, Sr. Presidente, na tarde de on-
tem, na sede do Conselho Nacional de Justiça, em que 
se tratou dos detalhes iniciais dos procedimentos que 
deverão ocorrer no sentido de trazer a paz para a terra. 

O objetivo é a reunião do governo do Estado, 
as lideranças indígenas, a Famasul e a Acrisul, além 
de órgãos representantes de Mato Grosso do Sul, do 
CNJ e do Ministério Púbico no sentido de encontrar, 
em primeiro lugar, uma solução jurídica que evite a 
continuidade da judicialização e que, afinal, permita 
ao Governo determinar um caminho eficiente que de-
fina o sentido não conflituoso das demarcações e uma 
forma de indenização quando for o caso das terras de 
atual domínio dos produtores rurais. 

Para tanto, o Ministro da Justiça pediu às lide-
ranças indígenas que ajudem a baixar a tensão social 
atualmente existente, porque o Governo, de sua parte, 
e em breve prazo, com a calmaria dos espíritos, en-
contrará o caminho exato pois não quer mais, repetiu o 
Ministro, Sr. Presidente, esta expressão: “ não se pode 
mais empurrar a questão com a barriga”.

Isso é uma confissão explícita do Governo Federal 
de que, realmente, estava postergando uma decisão. 
Ainda bem que S. Exª reconheceu publicamente o fato. 

Também nos manifestamos, Sr. Presidente, o 
Senador Delcídio do Amaral, os Deputados Federais 
Reinaldo Azambuja, Akira Otsubo, Geraldo Resende, 
Marçal Filho, Antonio Carlos Biffi, e o Deputado Esta-
dual pelo meu Estado Laerte Tetiia e eu. Enfatizei na 
ocasião que, mesmo na condição de Parlamentar da 
oposição, reconhecia os esforços da Ministra Gleisi 
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Hoffmann e do Ministro José Eduardo Cardozo para 
a solução do problema fundiário e pedi às lideranças 
indígenas que estavam, até aquele momento, ainda 
indiferentes que confiassem naqueles propósitos do 
Governo.

Agora, mudo de assunto para deixar registrado 
nos Anais desta Casa a reivindicação das autoridades 
municipais do Município sul-mato-grossense de Para-
naíba, que pedem a instalação de uma Vara da Justiça 
Federal na localidade.

Aduso, aqui, as razões fundamentais do pleito: 
em Paranaíba, cerca de 40% dos processos são de 
competência da Justiça Federal; Paranaíba está em 
uma posição estratégica e pode atender as demandas 
dos Municípios vizinhos; a instalação de uma Vara da 
Justiça Federal na comarca trará ao Município outras 
representações de órgãos públicos, como a Polícia 
Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a De-
fensoria Pública da União etc., contribuindo, em última 
instância, para o aumento do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Município de Paranaíba.

Sr. Presidente, desejo ainda ressaltar, e com ên-
fase – e sei que V. Exª também aplaudirá esta minha 
manifestação –, um importante evento político que se 
realizará, no recinto deste Parlamento, em comemora-
ção ao 25º aniversário de fundação de nosso Partido, 
Sr. Presidente, o PSDB.

O foco principal da concentração serão as reali-
zações de transcendência de ações político-adminis-
trativas que ainda hoje são ressaltadas como fatores 
da recuperação da sustentabilidade da economia na-
cional e da moralização das ações administrativas dos 
agentes públicos. Refiro-me, Sr. Presidente, ao Plano 
Real, à Lei de Responsabilidade Fiscal, às privatiza-
ções de setores em que o Poder Público constituía um 
mau gerente, entre outras ações.

Os 25 anos do PSDB e os 19 anos do lançamento 
do Plano Real serão relembrados em uma exposição 
no Corredor de Acesso ao Plenário da Câmara dos 
Deputados.

A abertura da exposição será às 14h30 do dia 18 
de junho e contará com a participação do presidente 
de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, que, 
neste mesmo dia, completa 82 anos de vida e que me-
rece aqui os nossos louvores desde já.

Relato ainda outro tema, Sr. Presidente, a pergun-
ta que recebi, por e-mail, de um grande amigo, Lauro 
Quadros, cidadão honrado do meu Estado. Ele ques-
tiona se a Presidente da República pode sair mundo 
afora, perdoando as dívidas de países com o Brasil, 
sem dar uma satisfação a ninguém.

Respondi a ele que não tenho, como a maioria 
dos cidadãos brasileiros, explicações que justifiquem 

o desatino administrativo do Governo, esbanjando di-
nheiro, que não saiu do esforço dele. Então, da tribuna, 
dou eco a essa indignação, à procura de uma resposta 
que, desde já, sei não virá, pois quem usa o chapéu 
alheio só pode ter a cabeça oca.

Ora, enquanto cedemos dinheiro para países do 
continente africano, graças a uma benesse pródiga do 
ex-Presidente Lula, pois, ao conceder os empréstimos, 
por certo, já teria sabido da dificuldade destas nações 
em realizar o pagamento, ou seja, o resgate do em-
préstimo que lhe fizeram.

O que me estranha, Sr. Presidente, é perdoar dí-
vidas de outros países, que valem milhões, enquanto o 
nosso produtor rural, sobretudo o produtor nordestino, 
é penalizado por uma ação impiedosa em relação à 
sua grave situação financeira, provocada, muitas vezes, 
por fatores climáticos. Os bancos oficiais sugam, por 
assim dizer, até o sangue do cliente, que não conse-
gue honrar as suas dívidas. Cito o exemplo destacado 
pelo Senador Benedito de Lira, que nos contou que 
um pobre agricultor de Alagoas teve a penhora até de 
sua bicicleta, para honrar o compromisso no banco. 
Enquanto isso, o Brasil perdoa U$840 milhões das 
dívidas com 12 países africanos. Numa ação clara de 
pragmatismo eleitoral. É sabido que empreiteiras, mi-
neradoras e produtoras rurais, querem atuar nesses 
países com financiamento do BNDES. No entanto, a 
legislação impede a concessão de benefícios a na-
ções com dívidas atrasadas junto ao Brasil. Para bom 
entendedor, meia palavra basta.

Finalizo, Sr. Presidente, fazendo uma homena-
gem ao Sr. João Pereira dos Santos. Eu o conheci ao 
passar pela recepção da portaria privativa do Ministé-
rio da Justiça, há alguns anos, quando era Deputado 
Federal, e impressionou-me, desde aquela época, a 
vitalidade desse cidadão que completou, agora, 99 anos 
no último domingo. Ressalta-se, na sua personalidade, 
a simpatia, a lucidez, a vivacidade e a sabedoria que 
veio com a idade. Tanto assim, que é conhecido um 
almanaque ambulante, tal é a diversidade de assuntos 
que trata com tanta precisão.

Li uma reportagem a seu respeito no Jornal Cor-
reio Braziliense e destaco a frase com que concordo 
plenamente, na qual ele diz: Aspas. “Dinheiro acaba, 
cultura não. Nos presídios, deveria haver escola porque 
a pessoa que estuda fica com cultura”.

É uma expressão, Sr. Presidente, de um simples 
cidadão, mas de um efeito extremamente profundo. Se 
nós déssemos, nos presídios, educação aos presos, 
possivelmente não teríamos esse descalabro que existe 
hoje no setor da criminalidade e também da convivên-
cia nos presídios deste País.
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Sr. Presidente, perdoe-me a extensão do meu 
pronunciamento, mas é um retrospecto que eu fiz so-
bre a realidade do nosso País nesta semana.

Muito obrigado a V. Exª pela generosidade do 
tempo concedido.

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. 
Bloco/PSDB – SP) – Sr. Senador Ruben Figueiró, é 
sempre um prazer ouvi-lo. O seu discurso de sexta-
-feira é sempre um atrativo especial para esta sessão. 
V. Exª tratou de vários temas, sempre com a mesma 
profundidade e elegância.

Em relação ao primeiro tema de que V. Exª tratou, 
eu gostaria de comunicar à Casa que V. Exª teve um 
requerimento seu aprovado na Comissão de Agricultu-
ra, no dia 13/6, para promover uma discussão perante 
esta Comissão a respeito da demarcação das terras 
indígenas e dos recentes conflitos entre agricultores 
e índios. 

Os participantes convidados são o Sr. Eduardo 
Correa Riedel, Presidente da Famasul; o Sr. Francisco 
José de Albuquerque Maia Costa, Presidente da Acris-
sul; o Sr. Carlos Mário Guedes de Guedes, Presidente 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
o Incra; a Srª Maria Augusta Boulitreau Assirati, Presi-
dente da Fundação Nacional do Índio; o Sr. Maurício 
Antônio Lopes, Presidente da Embrapa; o General Au-
gusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-Comandante Militar 
da Amazônia, e o Deputado Luis Carlos Heinze, que 
é o Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. 

Mais uma iniciativa promovida por V. Exª, em de-
fesa, eu diria, do Estado de direito no Brasil.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas referências e 
pela oportunidade desse requerimento, que, sei, vai 
ajudar muito no esclarecimento do Senado e da Nação 
sobre a grave questão indígena.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Blo-

co/PSDB – SP) – Eu tenho a honra de passar agora a 
Presidência a V. Exª para que eu possa sucedê-lo na 
tribuna, seguramente não com o mesmo brilho.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ru-
ben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Tem a palavra o eminente Senador 
Aloysio Nunes, pelo tempo que julgar conveniente. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
uma vez, nesta quinta-feira, a cidade de São Paulo foi 
alvo da ação de vândalos, de baderneiros que, a pre-

texto de lutarem pela gratuidade do transporte públi-
co, levaram o caos às ruas da capital do meu Estado, 
causando enorme prejuízo.

Prejuízo para o patrimônio público – ônibus de-
predados, estações do metrô saqueadas – e para o 
patrimônio privado – bancas de jornal incendiadas, 
vidros de lojas quebrados. Prejuízo aos lojistas que 
tiveram que fechar o seu estabelecimento antes da 
hora. Prejuízo enorme para os trabalhadores que são 
realmente os verdadeiros usuários do transporte coleti-
vo, diferentemente da maioria desses baderneiros, que 
não se servem nem de ônibus, nem de metrô e que se 
deslocam para as universidades em carro particular. 
Prejuízo àqueles que, depois de um dia de trabalho, 
têm que enfrentar horas do rush congestionada em 
função da baderna promovida por esses grupelhos. 
Não apenas congestionada, mas paralisada. Prejuízo 
para os estudantes que se dirigem às faculdades, mui-
tos deles depois de um dia de trabalho, que vão cursar 
escola noturna para terem oportunidade de ascender 
na vida, obter posto melhor no mercado de trabalho. 
Prejuízo para a convivência na cidade. 

As pessoas perguntam se podem ou não sair de 
casa, se o seu percurso será ou não atalhado por essas 
manifestações, se correm ou não o risco de ficar entre 
a cruz e a caldeirinha, entre o manifestante violento e 
a polícia, que procura manter a ordem. 

O transporte não poderá ser gratuito nunca por-
que, porque se for gratuito, se a passagem de ônibus for 
reduzida a zero, o preço será pago pelos contribuintes.

Os ônibus não são movidos a ideologia, os ôni-
bus são movidos a diesel, alguns a gás. Isso custa. Os 
ônibus são equipamentos que se desgastam, precisam 
ser renovados. Isso custa. E quem paga? Paga a tarifa 
e paga, também, hoje, o contribuinte paulistano. Pa-
gam as chamadas gratuidades, que são os descontos 
ou as passagens gratuitas para algumas categorias, 
como, por exemplo, o desconto para os estudantes, a 
gratuidade para os idosos. É uma gratuidade, que in-
tegra uma política social, mas que tem seu custo. No 
ano passado, essas gratuidades – e agora coloco entre 
aspas a palavra gratuidade – custaram aos contribuin-
tes paulistanos R$1,2 bilhão. 

Mas, no fundo, penso eu, Sr. Presidente, que 
estes grupelhos, que são o núcleo dessas manifesta-
ções, me refiro a partidos minúsculos, sem nenhuma 
representatividade eleitoral, e que não estão se inco-
modando com sua inexistente representatividade elei-
toral, porque são partidos que se colocam à margem 
da democracia, como o PCO e o PSTU, por exemplo, 
e outros grupelhos de nomes fantasistas, que brincam 
de fazer revolução. O que interessa a eles, na verda-
de, é abalar as estruturas sociais. Eles sonham com 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 15 37125 

uma revolução que ainda bem que não acontecerá, 
porque, se acontecesse sob o comando dessa gente, 
nós viveríamos no Brasil uma tirania talvez mais feroz 
do que aquela que assolou o povo do Cambodja sob 
o terror de Pol Pot e do Khmer Vermelho. 

Querem brincar de fazer revolução. Mas é uma 
brincadeira sem graça, é brincadeira fora de hora, 
que custa caro e que poderá custar vidas, lamento! 
Ainda ontem, ou anteontem, um policial militar esteve 
ameaçado, às portas do linchamento, ferido, agredido, 
maltratado por manifestantes, que fazem da Polícia 
Militar o espantalho, o espectro, o paradigma de uma 
tirania a ser destruída.

Anteontem, o Senador Suplicy, o nosso inefável 
colega Suplicy, fez, aqui da tribuna, apelo a essas pes-
soas para que lessem os escritos de Mahatma Gandhi, 
que se debruçassem sobre o discurso de Martin Luther 
King, discurso pronunciado na memorável marcha em 
Washington pelos direitos civis.

Eles não estão interessados em Martin Luther 
King; não estão interessados em Mahatma Gandhi. 
Quem vai a uma manifestação de máscara, de ca-
pacete, com escudos improvisados, com pedaços de 
pau, com artifício explosivos não está interessado em 
Martin Luther King. Busca, sim, a violência; faz dela 
uma forma de exercício, de manifestação pela violên-
cia. É o culto à violência.

Talvez, se passassem uns dias na cadeia – e eu 
espero que passem, porque cometem crimes –, tives-
sem tempo para ler Martin Luther King, para compul-
sar os escritos de Mahatma Gandhi. Seria uma boa 
ocasião, mas eles estão talvez mais interessados na 
leitura do Mini-Manual do Guerrilheiro Urbano, de Car-
los Marighella.

Com o prosseguimento das manifestações vio-
lentas, era inevitável que surgissem algumas figuras. 
A musa dos manifestantes... Apareceu ontem uma 
musa dos manifestantes. Eu vi no Jornal Nacional uma 
moça muito bem articulada, que provavelmente não 
usa o transporte público, dizendo o seguinte: “O nos-
so propósito não é a violência. Nós queremos apenas 
barrar as ruas.”

E a polícia, então, deveria ficar simplesmente 
observando os manifestantes barrando as ruas, bar-
rando, por exemplo, a Avenida Paulista, que dá acesso 
a 13 hospitais na cidade de São Paulo; barrando, por 
exemplo, as vias públicas que ligam o centro da cida-
de à Zona Oeste; barrando as ruas por onde transitam 
ônibus que carregam milhares de pessoas, no seu tra-
jeto para o trabalho, para a casa ou para os estudos.

“Não queremos violência. Queremos barrar as 
ruas”, disse ela. Mas o que é isso, senão um atentado 

ao direito de ir e vir? Que autoridade tem? Quem lhe 
concedeu este mandato?

Como se barra uma rua? Fazendo um bloqueio. 
E como deve agir a Polícia? Retirando o bloqueio e 
impedindo que barrem as ruas.

É por isso que, quando os manifestantes, reuni-
dos ontem, em frente ao Teatro Municipal, começam 
a se dirigir para a Avenida Paulista, a Polícia teve que 
intervir, sim! E aí começam as manifestações, também 
já esperadas, daqueles que dizem: “Violência policial, 
não!”, como se pudesse privatizar a violência.

Quando o PM foi ameaçado de linchamento, eu 
não ouvi vozes da Anistia Internacional em defesa da 
Polícia Militar, daquele policial militar que foi vítima 
desses vândalos. Não vi! Mas hoje começa: “Violência 
policial!” A Polícia tem que agir, sim, com energia, para 
impedir que esses conflitos continuem degenerando 
em quebra-quebra geral na cidade.

Nós vivemos em um Estado democrático de di-
reito. Eu, quando moço, lutei contra a ditadura, contra 
a tirania com todas as minhas forças, de todas as for-
mas possíveis e imagináveis.

Agora, em uma democracia, as manifestações 
têm que ocorrer com respeito à lei, com respeito ao 
direito dos outros. Não cabe a forma de luta violenta 
para defender qualquer reivindicação, por mais legítima 
que seja, em um regime democrático. Se isso ocorrer, 
cabe, sim, a intervenção da Polícia para a manutenção 
da ordem, para a garantia do respeito à lei. 

E aí, começam, eu dizia, Sr. Presidente, as mani-
festações de solidariedade à condenação dos chama-
dos excessos policiais. Evidentemente, os excessos têm 
de ser punidos, e o Secretário de Segurança Pública 
de São Paulo já disse que todos esses acontecimentos 
estão sendo escrutinados pela Corregedoria da Polícia. 
Está aí o Ministério Público também para examinar a 
legalidade dos atos da Polícia Militar.

Agora, o que me espanta, Sr. Presidente, é que, 
antes mesmo da conclusão de qualquer inquérito ou de 
qualquer investigação para dizer se tem havido ou não 
excesso da Polícia, o Prefeito da cidade de São Paulo 
vem a público para condenar os excessos da Polícia 
Militar, ele que, até agora, estava em Paris. Chegou de 
Paris e disse: “Há excesso da Polícia Militar!”

É bem verdade que o PT, num passado muito 
recente, apoiou esses movimentos quando quem es-
tava no governo era o Prefeito Gilberto Kassab. O PT 
apoiou. Líderes do PT – o Presidente da Câmara, in-
clusive – chegaram a dizer naquela época o aumento 
da passagem foi excessivo. Quer dizer que quando o 
aumento é excessivo pode fazer quebra-quebra. Cabe 
aos manifestantes, aos grupelhos, dizer quando o au-
mento é excessivo ou não e, em consequência disso, 
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paralisar a cidade, quebrar o patrimônio público, preju-
dicar as pessoas, cometer ilegalidades, cometer crimes.

Hoje mudaram o discurso, mas mudaram timida-
mente. Falta nos pronunciamentos do Prefeito Haddad 
a indignação de responsável pela vida da cidade, pelo 
convívio, pelos serviços públicos da cidade. Falta a 
indignação. Ele fala olhando para os lados, nem olha 
para a câmera quando dá suas declarações, como 
que dividido.

Ontem, parece que essa divisão se rompeu por 
um lado: condenou os supostos excessos da Polícia 
Militar, declaração sem nenhum fundamento, com base 
em investigações, sem nenhum diálogo com a Corre-
gedoria da Polícia ou com a Secretaria da Segurança 
Pública, simplesmente para tentar tirar uma casquinha 
política desse episódio.

Volto, Sr. Presidente, ao tema principal do meu 
discurso.

E há de ser este discurso, em primeiro lugar, a 
manifestação da minha indignação contra aqueles que 
promovem o caos na minha cidade; e, em segundo 
lugar, a manifestação da minha solidariedade integral 
ao Governador Geraldo Alckmin pela firmeza com que 
tem se conduzido durante esse processo, e da minha 
solidariedade integral, igualmente, à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, e a todos seus componentes, 
que tem sabido se conduzir, com equilíbrio, numa situ-
ação extremamente difícil em que os seus integrantes 
se veem confrontados com bandos de arruaceiros que 
não hesitam em recorrer à violência contra eles, poli-
ciais militares, que, na medida do possível, procuram 
superar o estresse, a emoção e – por que não dizer? 
– o medo, porque qualquer ser humano nessa situação 
sente medo. Quem não sente medo jamais poderá se 
dizer corajoso. A coragem exige a superação do medo.

Digo isso aos policiais militares do meu Estado, à 
Polícia Militar do meu Estado, que, nessas circunstân-
cias extremamente adversas e difíceis, vêm procurando 
manter a ordem na cidade de São Paulo.

Espero que as detenções que foram efetuadas 
tenham como consequência uma atuação firme da Po-
lícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, 
para que esses atos não fiquem impunes, e aqueles 
que os promoveram mereçam e recebam o tratamen-
to adequado.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Sr. Senador Aloysio Nunes, V. Exª traz 
ao conhecimento desta Casa e da Nação episódios 
que todos nós lamentamos. Afinal, o que se deseja é 
a quebra da ordem e da paz, sobretudo na principal 
capital do nosso País, que é a cidade de São Paulo.

V. Exª pode ter absoluta convicção de que todos 
aqueles que assistiram aos programas de televisão 

ontem aplaudem o discurso de V. Exª, que é em de-
fesa da ordem, da segurança pública e do direito dos 
cidadãos de ir e vir. Pode estar certo de que a Nação 
aplaude a ação do Governo de São Paulo no sentido 
de estabelecer o direito de ir e vir de cada cidadão.

V. Exª fez uma exposição precisa, não apaixona-
da, pelo contrário, contando absolutamente os fatos 
ocorridos. E, sem dúvida nenhuma, isso será regis-
trado nos Anais não só desta Casa, mas também de 
todos aqueles que desejam um País onde imperam a 
ordem e a tranquilidade de todos os irmãos brasileiros.

Meus cumprimentos a V. Exª.
Com a palavra, o eminente Senador Wellington 

Dias.
V. Exª chegou absolutamente na hora.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Aloysio, eu também não poderia – saudando 
aqui todos os Senadores presentes – começar este 
meu pronunciamento, neste instante, sem também ex-
ternar toda a nossa preocupação, a nossa apreensão 
até com essa situação de São Paulo e, aliás, de outros 
lugares, como Rio de Janeiro, Porto Alegre.

De um lado, compreendemos, em uma democra-
cia, como legítimo o direito do protesto, de manifesta-
ção, tanto para estudantes como para outros setores 
da sociedade; de outro, o limite, que esbarra no direito 
dos outros, no sistema e na lei.

Ontem, vi o próprio Ministro da Justiça manifes-
tando uma posição firme, também de cooperação tanto 
com São Paulo quanto com qualquer Estado que venha 
a garantir ao conjunto da sociedade a tranquilidade.

Eu relatei a V. Exª, ontem, o momento dramático 
que vivenciamos em Teresina, em 2011. Era Prefeito 
Elmano Férrer, do PTB, e ali, num momento dramáti-
co, tivemos de dialogar – todos os partidos, PT, PTB, 
PSDB, todos. Tivemos de sentar... Eu pessoalmente 
me dispus a dialogar com os movimentos organizados 
com os quais tínhamos uma relação, com estudantes, 
com movimentos vinculados às organizações de bair-
ros, e ali conseguimos separar o joio do trigo, como se 
diz, no sentido de verificar quem estava no movimento 
com o intuito de prática criminosa.

E foram detectadas em Teresina – quero dar 
este testemunho aqui – pessoas com as fichas da pior 
qualidade, infiltradas no movimento, encapuzadas, 
incendiando ônibus, depredando veículos, e que não 
tinham nada a ver com as razões do outro movimento, 
que dizia respeito a um protesto em relação ao preço 
da passagem.

Inclusive, sentou-se à mesa, negociou-se, e ali 
se chegou à solução por uma passagem que ficou 
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compatível com os custos. O próprio setor empresarial 
também participou do debate.

Mas quero dar este testemunho, para mostrar que 
está centrada nele a minha preocupação em relação a 
São Paulo. E manifesto toda a minha solidariedade ao 
povo de São Paulo. Mas é claro – repito – que compre-
endo, até pela minha origem e pelos princípios do meu 
Partido, enfim, como legítimo o direito da manifestação 
de estudantes, de trabalhadores, de organizadores, 
separando sempre aquilo que é um movimento pací-
fico daquilo que é, muitas vezes, a prática criminosa.

Sr. Presidente, esta semana eu tinha me prepa-
rado para tratar de alguns temas e, infelizmente, em 
razão da agenda, isso não foi possível nas duas sessões 
de ontem. Mas eu queria registrar e dar como lido um 
pronunciamento em que trato do Dia Mundial Contra o 
Trabalho Infantil, no último dia 12 de junho. Além do Dia 
dos Namorados, meu Presidente, eu queria dizer que 
também no dia 12 é comemorado... Comemorado, não. 
É feita em todo o Planeta uma manifestação e campa-
nhas para a conscientização contra o trabalho infantil.

Aqui eu faço um relato dos avanços que estamos 
tendo no Brasil e destaco o meu Estado. O Estado do 
Piauí, quando assumi como Governador, no começo 
deste século, tinha a pior situação em trabalho infantil. E 
ali eu colocava duas coisas até para os pesquisadores.

De um lado, Senador Cristovam, a cultura do nos-
so povo. Eu venho de uma família muito simples, lá dos 
interiores do meu Piauí, e percebo que, nessa minha 
geração, nesse meio em que eu vivia, quando alguém 
perguntava: “Os seus filhos trabalham?” A mãe ou o 
pai dizia, com orgulho: “Sim, trabalham.” Aquilo era um 
orgulho. Na verdade, a menina cuida ali do irmão mais 
novo, varre uma casa, ajeita o quarto, ajuda a cortar 
umas frutas, enfim. É assim que isso é compreendido 
e aquilo era um orgulho para a família.

Eu sempre conversava com os pesquisadores 
do IBGE: “Será que a pergunta que vocês formulam 
traz a resposta adequada, traz a resposta correta?” 
Mas fizemos ali, para a população, uma conscientiza-
ção dos limites disso, ou seja, qual é o limite e toda 
a apreensão. Criança é criança; tem que atuar como 
criança, tem que ter o direito de brincar, de estudar, 
enfim. Mas também é preciso respeitar a cultura das 
pessoas, desde que não tenha prejuízo naquilo que 
envolva o seu crescimento e o seu futuro, a educação 
especialmente.

O que há de péssimo nisso é quando a família, 
muitas vezes, precisa da mão de obra do seu filho ou 
da sua filha para poder complementar a renda naque-
la família.

Então, comemoro o fato de que o Piauí reduziu 
em 30% o número de crianças de 10 a 17 anos que 

trabalhavam, era considerado como trabalho infantil. 
Ainda tem? Ainda tem, mas houve uma redução con-
siderável. E quero dizer que tem muito a ver com a 
cultura. Muitas vezes um menino era encontrado com 
uma marmita na cabeça, indo deixar comida na roça 
para os pais. Isso era classificado como exploração, 
como trabalho infantil.

É preciso examinar, porque são pessoas que vêm 
de origem indígena, africana, enfim, e secularmente 
isso foi se transferindo para diversas pessoas, mas 
é preciso, repito, ter um trabalho principalmente pre-
ventivo, educativo e aqui faço um registro sobre isso.

Também havia tratado de alguns temas importan-
tes, mas hoje quero me ater a dar duas informações 
e, ao mesmo tempo, tratar de um programa que foi 
lançado, ontem, pela Presidenta Dilma, denominado 
Minha Casa Melhor.

Sr. Presidente, vivenciamos aqui, nesta semana, 
um impasse. De um lado, aprovamos aqui, e sabemos 
o quanto foi duro para todos nós encontrar uma so-
lução para as regras do Fundo de Participação dos 
Estados. Não foi fácil no Senado, mas aqui destaco 
o trabalho de muitas lideranças, dos governadores e 
dos Parlamentares, num relatório apresentando pelo 
Senador Walter Pinheiro, do meu Partido, do Partido 
dos Trabalhadores da Bahia, que se debruçou sobre 
o tema, atendendo a uma emergência, porque houve 
uma decisão do Supremo dizendo que as regras de dis-
tribuição de aproximadamente R$50 bilhões, recursos 
de imposto de industrialização, do Imposto de Renda 
de Pessoas Físicas e Jurídicas, esse fundo, que é o 
Fundo de Participação, tem uma parte dos Municípios 
que não têm problema, continuam as mesmas regras, 
e uma parte dos Estados.

O que diz a lei? Diz a lei que a distribuição é 
proporcional à população e inversamente proporcional 
à renda, leva em conta o tamanho do território, uma 
parcela pequena sobre isso, e o Supremo entendeu 
– e acho que está correto – que essa legislação foi 
feita nos anos 90, de lá para cá, nunca teve uma atu-
alização, a população de Estados sofreu mudanças, 
a economia de Estados sofreu mudanças e, portanto, 
precisava de uma atualização. Quanto a isso, acho 
que ninguém pode contestar, porque é uma realidade 
facilmente comprovada.

Segundo, com base nisso, o Supremo decidiu que 
aquela tabela da distribuição estava inconstitucional, 
porque não obedecia à forma que ditava a Constitui-
ção da atualização. Bem. E deu um prazo. O Congres-
so não cumpriu, estendeu esse prazo até a próxima 
segunda-feira. Termina domingo, dia 23. Na segunda 
próxima, já estaremos no vazio, porque venceu o pra-
zo dado ao Congresso Nacional. Fizemos um esforço 
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aqui, votamos e, na Câmara, houve claramente uma 
divisão em três blocos, e ninguém conseguiu 257 votos, 
que era a maioria mínima para aprovar essa norma. 
Resultado, ficou um vazio. 

Ontem, participamos de um esforço, com o maior 
prazer, e está aqui o Senador Aloysio, que esteve lá 
presente. E, nesse esforço, decidimos – e é isso que 
quero trazer ao Plenário da Casa – que, até terça-feira, 
o mesmo Relator que trabalhou essa matéria, o Sena-
dor Walter Pinheiro, vai dialogar com a Câmara, levan-
do em conta o sentimento, as emendas apresentadas 
por Parlamentares do Centro-Oeste, do Sul, de várias 
regiões e, na terça-feira pela manhã, os Líderes vão 
voltar a ter uma reunião para ver se conseguimos, a 
partir do projeto aprovado no Senado, chegar a uma 
proposta que não pode ser tão diferente, de modo que 
possa contemplar, de alguma forma, a construção de 
uma maioria também na Câmara e, com isso, poder-
mos dar uma solução.

Nesse sentido, vamos ter, mais uma vez... O 
calendário que percebemos que era possível ontem 
seria votarmos aqui terça ou quarta-feira, se tivermos 
esse entendimento, em tempo de, na outra semana, 
na Câmara, provavelmente terça ou quarta-feira, ha-
ver a votação.

Do diálogo que se tem tido com o Ministro do 
Supremo, ele disse: “Já esperamos até agora. Não 
vai ser por conta de uma semana que vamos ter uma 
posição fechada”.

Então, acho que é esse caminho. Eu queria dar 
essa satisfação. E espero e torço muito para ter uma 
regra, porque a pior situação é não ter regra, e eu diria, 
uma grande interrogação deixar ao Supremo. É ruim 
para o Parlamento deixar para o Supremo o poder de 
legislar sobre esse tema. Não podemos, de alguma 
forma, colocar para o País esta situação.

Veja a situação também de ontem. O início da 
votação, praticamente concluída pelos votos já decla-
rados e pelos votos que estão em andamento... Ontem, 
a apreciação do projeto de lei que trata das regras para 
a criação de partidos.

O que é que eu mais contesto ali? É o fato de o 
Supremo tomar uma decisão que impediu a tramita-
ção de uma matéria. Ora, é papel do Supremo julgar a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma 
lei, mas é preciso dar ao Congresso Nacional o poder 
legítimo, a liberdade, aquilo que está na Constituição. 
E, para a chamada harmonia e a independência dos 
Poderes, é o Legislativo que tem que fazer isso. Aqui 
nós representamos os duzentos milhões de brasileiros 
a partir do voto daqueles com mais de 16 anos.

Então, podemos não ser uma Casa perfeita – e 
não somos, nem a Câmara e nem o Senado –, mas 

representamos o resultado da vontade do povo, como 
prevê o primeiro artigo da Constituição. E aqui, a com-
preensão de uma maioria na Câmara e é possível ter 
uma maioria ou não no Senado... É isso que vai ter 
que ser decidido, e é no voto. Está certo?

O que desejo, e é isso que defendo, é o fortale-
cimento dos partidos. A lei em vigor foi apresentada 
em setembro de 2012, no calor de denúncias e denún-
cias das eleições municipais. Quais eram as denún-
cias? Denúncia de que tinha partido vendendo tempo 
de televisão, denúncia de que tinha partido vendendo 
seu passe para outro partido. Era isso que estava em 
jogo. E veja, estranhamente, nesse curto período em 
que ficou prevalecendo uma regra com base numa 
decisão judicial, não com base na minha opinião, na 
vontade do Parlamento, vejam o que aconteceu: nós 
passamos a ter uma corrida para a criação de parti-
dos. Um país que, pelo pluripartidarismo, já tem algo 
próximo de quarenta partidos, mais outros quarenta 
sendo criados? Vamos ser sinceros: será que nós te-
mos tanta divergência ideológica a ponto de termos 
oitenta partidos ou será que tem outras coisas em 
jogo? Fundo partidário, direito de negócios com tempo 
de televisão – como muitas vezes colocou –, e separar 
o joio do trigo.

É um direito legítimo da minha ex-colega de par-
tido, ex-colega nossa, aqui do Senado, Marina Silva, 
criar o seu partido. E a lei atual e o que estamos pro-
pondo garantem o legítimo direito e garantia de cria-
ção de partido. É para se criar o partido denominado 
Rede? Tem todo o amparo para a criação, tem direito 
a tempo na televisão, tem direito a fundo partidário, na 
forma da lei. Agora, o que se quer impedir, até para 
fortalecer os partidos? É que haja uma guerra entre 
partidos querendo tomar Parlamentar do outro, com 
direitos que são próprios dos partidos. 

Um partido que vivenciou uma eleição como a 
última, em 2010, tem, pela vontade do povo, com base 
em um programa, com base em seus representantes, 
em 2010, uma representação na Câmara. E diz a nos-
sa Constituição que são proporcionais a essa repre-
sentação os direitos do partido. É justo, então, que um 
partido que acaba de nascer tire os direitos de quem 
já está estabelecido? É claro que isso só enfraquece 
os partidos. Vai criar não uma disputa de ideias, não 
uma disputa de projetos, mas uma disputa de poder 
pelo poder. Pior ainda: uma disputa por dinheiro, uma 
disputa por tempo de televisão. E isso não é bom para 
a democracia. É disso que se trata.

Veja que esse projeto, com essa importância, 
foi assinado por, praticamente, todos os partidos com 
representação na Câmara. Não foi um projeto de um 
partido. Não foi criado agora, à véspera do encerra-
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mento de prazo de filiação. Não. Foi ainda no ano de 
2012, no calor de denúncias reais de um processo 
eleitoral, que eu lamento muito, porque isso, cada vez 
mais, coloca uma imagem da pior qualidade para os 
políticos perante a população.

Então, meu Presidente, o que eu chamo a aten-
ção é que a decisão do Supremo, ontem, restabelece 
a normalidade. Já são cinco votos a dois, praticamente, 
pelos votos já anunciados dos que ainda não votaram. 
O próprio Presidente, Ministro Joaquim Barbosa, já 
anunciou a sua posição contrária. Ele acha que preci-
sa prevalecer o direito do Congresso à tramitação. O 
Ministro que também não havia votado ainda... Marco 
Aurélio já chegou a votar.

Enfim, o que quero dizer é que tudo indica que 
uma maioria do Supremo deverá sacramentar.

Eu comemoro isso, independente da tese de que 
defendo. Comemoro, porque, claramente, na minha 
visão, nós tivemos uma invasão de um Poder sobre 
aquilo que é legítima competência de outro. Nós não 
podemos, aqui, decidir que, lá no Supremo, tal processo 
vai ter que se paralisar no meio do caminho. Não pode-
mos. Não seria legítimo esse caminho. E aqui vamos 
debater, cada um vai externar a sua posição. Pessoal-
mente, compreendo que o projeto aqui colocado, além 
de fortalecer os partidos, tem amparo constitucional e 
é uma necessidade para o País.

Sr. Presidente, eu encerro aqui a minha fala, sau-
dando V. Exª e cada um dos Senadores e Senadoras.

Ouço, com o maior prazer, o Senador Cristovam, já 
que vou tratar aqui de outro tema de forma bem rápida.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Obrigado, Senador Wellington. Eu quero tratar, em pri-
meiro lugar, do assunto do trabalho infantil, parabeni-
zando e comemorando que o Brasil está melhorando, 
embora falte muito, muito, muito ainda. Nesse ritmo, 
apesar da melhora, a gente vai levar mais algumas 
décadas para resolver esse problema. Segundo, o 
senhor trouxe uma boa provocação para a gente dis-
cutir esse fato de que, no meu tempo ainda, a criança 
trabalhar era um orgulho realmente. Era um orgulho. 
Há duas razões para isso. É aqui que é importante ver 
e entender. Uma é a cultura, outra é a necessidade.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
isso.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – O 
menino trabalhar significava que ele estava ajudando 
na casa que precisava daquela ajuda. Até mesmo o 
trabalho doméstico das meninas em geral, nunca dos 
meninos, ou o dinheiro que os meninos traziam, rara-
mente as meninas, era por necessidade. Não podemos 
achar que é bom algo que é feito por necessidade, 
quando, no lugar de trabalhar, a criança deveria estar 

na escola. Segundo, é a cultura. Nós somos um povo 
que tem, na sua cultura, na sua maneira de pensar, 
pouca importância à educação. Nós temos esquecido 
isso. Grande parte do atraso educacional é porque, no 
Brasil, não é considerado bem, rico, uma pessoa que 
é culta. Há pouco, eu encontrei um amigo que estava 
furioso e que veio me perguntar o que eu podia fazer, 
já que eu era da área da educação, porque o filho dele, 
depois de ele gastar milhares de reais para terminar o 
segundo grau, inventou de ser filósofo. Ele estava fu-
rioso. Ele considerava isso ter jogado dinheiro fora. A 
visão brasileira é esta de que o que vale é o recurso 
financeiro que você tem, é sua conta bancária, o tama-
nho de sua casa, se possível ter outra casa, o tamanho 
do carro e não a cultura que você tem. Então, é pura 
verdade, a gente deve levar isso como um problema. 
Era um problema para o avanço nacional o fato de que 
nós todos nos orgulhávamos, e ainda muitos se orgu-
lham, de um filho trabalhando em vez de estudando. 
Se fosse trabalhando ao invés de estar na rua, eu até 
diria “melhor”, mas não é melhor. É menos mau, mas 
não é melhor. Melhor, mesmo, é na escola. Mas também 
nos acostumamos a achar que é impossível ter escolas 
que atraiam as crianças, de que as crianças gostem, 
em que elas queiram ficar. Este é um problema: vencer 
a cultura brasileira do desprezo à educação e vencer 
a necessidade brasileira de ter o filho trabalhando. A 
bolsa escola visava a resolver essa parte. A gente 
paga para que estude, mas tinha de vir uma escola. A 
escola terminou não vindo. Segundo, e tem a mesma 
coisa, são essas manifestações em São Paulo, Rio e 
acho que em Belo Horizonte. Eu separo-as das dos 
índios. Elas são o resultado de necessidade e cultura. 
Nós temos, hoje, uma necessidade tão premente, neste 
País, que até vinte centavos a mais na passagem de 
ônibus, todo dia, geram um certo descontentamento. 
Certo, porque a gente sabe que, ali, a maior parte nem 
é passageiro de ônibus. Mas vem a cultura. Há uma 
cultura de violência, hoje. O Senador Aloysio estava 
falando, aqui, que há manifestantes encapuzados. Mas 
encapuzar-se, hoje, é prática corrente, que a gente vê 
na televisão. Todo dia, a gente vê, na televisão, gente 
encapuzada, filmada pelas câmeras das lojinhas, por 
exemplo, que filmam pessoas entrando encapuzadas. 
Usar capuz virou não só uma prática normal, como até 
motivo de orgulho para alguns jovens. Aí, a gente jun-
tou a necessidade com a violência, e está dando nisso. 
Se nós não entendermos que há algo mais profundo 
do que uma pura e simples explosão de violência, não 
vamos sabe controlar essa sem violência maior ainda 
– daqui a pouco, vai morrer um menino...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Esse é o problema.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
ou não controlar a próxima, e a próxima, e a próxima, 
em 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. A gente tem de ir ao âmago 
do problema, tanto do trabalho infantil – que são esco-
las de qualidade para todos e resolver como colocar 
todos –, quanto, ao mesmo tempo, da cultura, criar uma 
ideia de que a cultura é importante. Isso da cultura está 
mudando, sabia? Não é à toa que temos 6,5 milhões 
de jovens na universidade. Não é à toa que, hoje, ser 
universitário virou uma aspiração mesmo das camadas 
mais pobres. Então, está mudando isso. O outro ponto 
é sobre a criminalidade infantil. Nós temos de enten-
der que existe uma cultura e uma necessidade nessa 
criminalidade: a necessidade de ter até um sapato ou 
tênis de luxo. Eu nem vou dizer necessidade da fome, 
Senador Alvaro, mas é uma necessidade, porque o 
sistema criou essa necessidade de ter um sapato ou 
tênis de luxo. Aí, quebra uma vitrine, não vai preso; aí 
assalta, não vai preso; aí mata, não vai preso. Criou-
-se uma cultura. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 
necessidade criou a cultura da violência e essa cultu-
ra da violência termina levando ao que a gente está 
vendo. No fundo, se a gente for olhar bem, a educação 
está por trás de tudo isso, ou seja, a falta de educa-
ção. E, finalmente, mais uma coisa sobre cultura. Os 
blogues estão dizendo – e eu ainda não peguei a por-
taria, que eles dizem que é verdadeira – que o Gover-
nador do Distrito Federal decidiu suspender cirurgias 
em um hospital público, para guardar as instalações 
e os médicos para qualquer problema que aconteça 
durante o jogo da seleção amanhã. Isso é um crime! 
Isso é um crime! Mesmo que digam que não são as 
operações urgentes, não faz sentido deixar de operar 
uma pessoa, tendo espaço, tendo médico, porque po-
derá vir a acontecer algum acidente durante o jogo do 
Brasil com o Japão. Fruto de quê? Necessidade, não 
ter hospitais para enfrentar isso sem sacrificar a po-
pulação de hoje, e cultura. A cultura que faz com que 
a gente comemore aqui no Distrito Federal – sem ter 
time, praticamente –, ter um estádio de R$1,6 bilhão 
para 72 mil pessoas. E cada vez que eu falo isso perco 
voto, porque a população está orgulhosa do estádio. 
Mas é um orgulho muito caro. Com muito menos do 
que isso, a gente poderia ter orgulho, como o senhor, 
quando era governador tentou, eu era ministro, erradi-
car o analfabetismo no Distrito Federal. Mais orgulho 
do que ter um estádio bom é ter uma placa na frente 
do aeroporto dizendo: torcedores do mundo inteiro, 
vocês estão entrando num território livre do analfa-
betismo. O que é raro no Brasil. Mas preferiu-se fazer 

essa coisa. Então, nosso problema está sendo a cul-
tura, a maneira como a gente pensa, e a necessidade, 
as necessidades dos serviços e dos bens de que nós 
precisamos. Se a gente não entender isso, resolve-se 
essa manifestação de São Paulo, mas virá outra. E cada 
uma que vier vai ser pior. E, finalmente, para concluir, 
desculpe-me, Senador, eu creio que vale a pena dizer 
também que, do ponto de vista político, parte disso é 
a falta que faz o Partido dos Trabalhadores na oposi-
ção. Sinceramente, Senador Wellington – não que eu 
esteja dizendo que com o PT na oposição o Brasil vai 
ser melhor –, eu não sou dos que acreditam nisso. Mas 
falta um partido do tipo do PT na oposição. Aí, quem é 
que fica na oposição ao que está aí? Grupinhos muito 
pequenos e radicalizados, dispostos a qualquer coisa, 
inclusive a juntar-se às forças desorganizadas da so-
ciedade, da violência em geral, de gangues e outras 
coisas. Está faltando quem canalize a insatisfação de 
maneira organizada, quem canalize a insatisfação que 
hoje está por aí sem ter quem a conduza. Aí, esses 
grupinhos gritam, os outros vêm atrás e cria-se essa 
desordem toda. E – estou de acordo – deixar que ela 
continue traz grandes riscos para todos nós. Era isso. 
Desculpe ter agarrado o seu discurso para fazer essa 
reflexão e essa “reprovocação”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pri-
meiro, é sempre um prazer ouvir o meu eterno profes-
sor, e, com certeza, sempre aprendemos, não apenas 
eu, tenho certeza, mas todos que acompanham a fala 
de V. Exª.

Assim como V. Exª disse, em relação ao Distrito 
Federal, que vai examinar, eu também me disponho a 
isso, porque tenho a convicção, pela sensibilidade do 
Governador Agnelo, de que ele tem o Distrito Fede-
ral como a sua prioridade. Aliás, toda a preocupação, 
primeiro, é o povo do Distrito Federal. E, certamente, 
se uma medida foi tomada, de ter uma estratégia para 
essa área de segurança, de saúde, etc., porque vamos 
receber uma população de visitantes acima da nor-
malidade, certamente ele deve também ter tido algum 
cuidado para garantir as condições, por exemplo, de 
cirurgias para os demais. Eu me comprometo, assim 
como V. Exª, que disse que vai examinar esse tema, 
também sobre isso.

Sobre o estádio, temos divergência. Temos de 
priorizar a educação, mas, para realizar um evento 
como a Copa, para termos a presença, no Distrito Fe-
deral e em outros lugares, nós teríamos que ter uma 
estrutura adequada. É cara, mas, com certeza, teremos 
também outro retorno, que vai viabilizar, na minha vi-
são, recursos que também, espero, sejam priorizados 
para a educação, por tudo que isso representa para o 
mundo. E tenho a convicção de que isso vai acontecer.
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Quero apenas, Senador Cristovam, dar aqui um 
depoimento pessoal. Lembro, morando em um lugar 
chamado Paes Landim – em homenagem até ao nos-
so colega, Deputado Paes Landim, em homenagem 
ao pai dele –, numa comunidade chamada Banco de 
Areia, Umburanas, enfim. E sempre trago isso na me-
mória, até dialogando com o povo do meu Estado, Se-
nador Blairo. O meu avô havia herdado do pai dele um 
pedaço de terra, tinha umas áreas lá em que, vamos 
dizer assim, trabalhava com agricultura. Para a cultura 
da região, quem tinha um pedaço de terra já era con-
siderado uma pessoa de posses. Mas eu examinava 
exatamente a pobreza sob outros aspectos. Morava 
numa casa que não tinha banheiro, ele e a esposa, 
semianalfabetos. Apenas quatro filhos, no meio de 
onze, conseguiram estudar, entre eles a minha mãe, 
Senador Cristovam. E um depoimento que quero dar 
é este: a minha mãe fez o projeto Minerva por apos-
tilas e pelo rádio, por isso sou apaixonado por esse 
modelo misto de a distância e presencial. Aliás, V. Exª 
é testemunha, o meu Estado foi um dos primeiros do 
Brasil a implantar, como rede, esse sistema. Hoje, já 
estamos com cerca de 120, 140 Municípios, com en-
sino técnico e ensino superior, nesse modelo.

E, ali, eu ouvia muito, quando menino, a seguin-
te frase, dita para a minha mãe: “Esses teus meninos 
não querem nada, só querem saber de estudar!”. Era 
como se estudar fosse coisa de vagabundo; ou seja, 
chegava lá de férias, com meus irmãos, os outros 
dando um duro danado na roça, sem estudar, muitas 
vezes – parcela dos meus primos.

Fico feliz em ver, hoje, a realidade do meu Estado. 
Houve uma mudança muito profunda, talvez o Piauí seja 
o Estado onde as mudanças são mais visíveis. Esses 
dias, tive o privilégio de receber lá o Senador Aníbal 
e o Senador Humberto, e fomos de carro, andando, 
e eles olhando, exatamente dando esse depoimento.

Quero encerrar, parabenizando V. Exª pela re-
flexão que nos faz sobre trabalho infantil e sobre edu-
cação. Tenho plena concordância da importância do 
que afirma V. Exª. 

A Presidenta Dilma lançou, na última quarta-feira, 
um programa denominado Minha Casa Melhor, que é 
um casamento, uma parceria com as famílias, que pas-
sam a ter direito a casa, mas, muitas vezes, não têm 
a mobília, não têm as coisas. Cada família terá direito 
a acessar uma linha de crédito até o valor de R$5 mil 
– estão disponibilizados R$18,7 bilhões – para a com-
pra de móveis e eletrodomésticos. Ouvi muitas críticas 
sobre isso, por isso fiz questão de vir aqui. 

Primeiro, a taxa de juros. As pessoas compram 
a taxas de até 30, 35%. Passarão a ter esse crédito 
por 5% ao ano. Se isso não é significativo... É claro 

que compreendo que sim. E ainda terão um descon-
to em relação ao preço à vista de, no mínimo, 5%. As 
empresas terão que oferecer para esse programa um 
desconto. Qual é o preço da geladeira? Mil reais. En-
tão, ela tem que ser vendida, no mínimo, a R$950,00 
para poder acessar o programa com base na média 
da pesquisa de preços que o Governo apresenta. Vai 
permitir geladeira, fogão, lavadora de roupas automáti-
ca, computador, TV, enfim, mesa, cadeira, cama, essas 
coisas que são de necessidade da família.

Nesses dias, dialogando sobre isso, alguém me 
disse: “Ah, mas por que a pessoa não vai economi-
zando um dinheiro para comprar? Isso vai endividar 
as pessoas”. Eu estava dando uma entrevista para a 
Rádio Cultura de Picos, e me foi feita essa pergunta. 
E eu disse: “Tente imaginar uma mulher – pode ser 
homem também, mas o normal, nesse exemplo, são 
as mulheres, pois são as que mais sofrem – numa pia 
de roupa ou na beira de um rio, numa pedra, como é 
mais comum ainda no meu Estado, lavando roupa, sob 
o sol, numa situação que, muitas vezes, causa pro-
blemas na coluna, e isso não apenas em um dia, mas 
praticamente em todos os dias da sua vida; vá dizer 
para ela que ela vai ter que passar 36 meses, 48 me-
ses juntando dinheiro para só aí resolver o problema, 
se ela tem oportunidade de resolver a partir de ama-
nhã!” Na mesma hora, o locutor que estava me entre-
vistando – eu estava ao telefone – disse: “Senador, eu 
quero dizer que há três mulheres que trabalham aqui 
na Rádio e que estão balançando a cabeça, dizendo 
que o senhor tem razão”. É porque essa é uma reali-
dade, ou seja é o acesso.

Agora, o que há de importante nisso também? 
Primeiro, para a economia, isso vai viabilizar o seu fo-
mento, porque é descentralizada a compra, que se dará 
em cada Município; o comércio de eletrodomésticos, 
de móveis, será movimentado; as fábricas pequenas 
distribuídas neste País vão também ter aí uma acele-
ração na produção, gerando emprego, gerando renda. 
É baixar preço de produto que impacta na inflação. 
Então, são medidas que considero da maior importân-
cia, e não poderia deixar de parabenizar a Presidenta 
Dilma pela sensibilidade de mulher, de mãe, de avó, 
sempre pensando matérias que, muitas vezes, talvez 
nós, homens, tivéssemos mais dificuldade de perce-
ber e de priorizar.

Então, eu queria destacar e dou como lido o pro-
nunciamento que tinha feito sobre o tema.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, um minuto?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Com prazer, Senador Cristovam. 
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eu peço desculpas a todos os outros Senadores, mas, 
hoje, como é uma sexta-feira, a gente pode. Só para 
dizer que quero parabenizar o Governo, a Presidenta 
Dilma, por essa complementação ao projeto. Sem dú-
vida alguma, vai trazer isso que o senhor chamou de 
crescimento pela base. Eu só sinto falta...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – V. 
Exa me ensinou, como meu professor...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Crescimento pela base.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... 
num curso de especialização aqui, a economia espa-
lhada...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Isso.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... 
e não crescendo em cone.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Exatamente. Em vez de ser de cima para baixo...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Aprendi a aula, viu, professor?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para 
cima. Os americanos chamam espalhamento. Você 
faz um carro, e até o flanelinha ganha com isso. É me-
lhor você colocar o flanelinha na escola com a bolsa, 
e até os ricos vão ter um carro para comprar pela di-
nâmica econômica. Eu quero dizer que o parabenizo 
muito. Mas eu gostaria de ver uma coisa mais, que é 
um projeto de lei meu que está aqui. É que cada casa 
dessas tenha um computador...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Já está.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
e uma estante com, pelo menos, 30, 40, 50 livros. Isso 
vai aumentar em R$500,00.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
estante de livros, não é? Essa não está.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Uma estante de livro e um computador, sim.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
computador está.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Porque, sem computador, é como se não houvesse 
fogão no mundo de hoje.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
quero lhe dizer que o computador já está.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Ah, eles incluíram?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – In-
cluíram o computador.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Eu não sabia. Então, eu vou ter que rasgar o meu 
projeto de lei.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Não, vamos incluir a estante.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Meu projeto de lei ficou velho.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Va-
mos incluir a estante.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Com livros.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
De livros.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Porque, se não houver bola de futebol numa casa, 
nunca o menino vai jogar futebol e, se não houver livro, 
ele nunca vai começar a ler, apesar de que a escola 
poderia complementar. Mas eu fico satisfeito que já 
haja, inclusive, mais esse complemento. De qualquer 
maneira, o projeto é bom e merece nosso apoio.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
isso, e eu quero aqui exatamente encerrar, Sr. Pre-
sidente. Quero inclusive pedir desculpas aos outros 
colegas, que eu sei que todos também têm os seus 
compromissos.

Estou fazendo uma viagem a convite da Univer-
sidade de Harvard. Estou fazendo uma especialização 
em Desenvolvimento Sustentável. Vou estar ausente 
aqui até terça-feira. E queria, mais uma vez, repetir 
a importância disto aqui. Ou seja, além de beneficiar 
quem precisa, casa-se isso com o crescimento econô-
mico espalhado, podendo chegar a um povoado, a uma 
cidade pequena, a uma cidade média, às pequenas 
fábricas. E é essa sensibilidade que me move.

E é nessas horas que eu quero parabenizar a 
Presidenta e a sua equipe – tenho certeza de que não 
é só o Ministro Fernando Pimentel –, pela área do de-
senvolvimento. Há também a minha companheira Te-
reza Campello, cujas ideias eu conheço. É uma ideia 
brilhante, e nós vamos ver bons resultados. Nós vamos 
andar pelo nosso País, pelos nossos Estados e vamos 
ver a alegria do povo podendo ter uma geladeira em 
casa, para ter uma água gelada, podendo ter, em vez 
de um fogão a lenha, um fogão a gás, podendo ter, 
como eu disse aqui, a máquina de lavar roupa, ter o 
computador, ter a televisão. Certamente isso é funda-
mental para o momento que vive o Brasil.

Tenho orgulho, porque, ontem mesmo, enquanto 
a matéria tratava desse anúncio, eu via lá na Europa 
o inverso – cortando, cortando, cortando –, e dessa 
forma não se faz enfrentamento de crise como eles es-
tão enfrentando. É exatamente fazendo com que essa 
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economia cresça espalhada que a gente faz a diferen-
ça. E eu parabenizo e tenho orgulho como brasileiro.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, queridos ouvintes da Rádio 
Senado e telespectadores da TV Senado, que sempre 
nos acompanham, 12 de junho é o Dia Mundial Contra 
o Trabalho infantil e o tema escolhido pela Organização 
Internacional do Trabalho para este ano é Trabalho In-
fantil Perigoso, Estima-se que 115 milhões de crianças 
ao redor do mundo estejam envolvidas com trabalhos 
perigosos, com riscos para saúde, segurança e vida.

No Brasil, senhor presidente, graças às ações do 
governo federal, o trabalho infantil está em declínio. De 
acordo com o IBGE, o número de crianças e adoles-
centes forçadas a trabalhar entre 5 e 17 anos de ida-
de caiu de 5,3 milhões em 2004 para 3,4 milhões em 
2010. As políticas de combate ao trabalho infantil estão 
a cargo do Ministério do Desenvolvimento e Combate 
à Fome, responsável pelo Programa de Erradicação 
do Trabalho infantil, o Peti, mas envolvem também os 
Estados, os municípios e toda a sociedade.

Nos estados do Nordeste houve redução do tra-
balho infantil, com destaque para o Piauí, que baixou 
consideráveis 30% no número de crianças entre 10 e 
17 anos trabalhando. Segundo o IBGE, no Piauí existem 
atualmente 60 mil crianças e adolescentes trabalhan-
do, sendo que 56% do total trabalham em atividades 
agrícolas ou na pecuária.

O trabalho infantil no Brasil é proibido para me-
nores de 14 anos e, desta idade até os 15 anos, só é 
permitido na condição de aprendiz.

Desde o início do governo do PT, famílias que 
tinham crianças e adolescentes trabalhando em carvo-
arias, olarias, plantações de fumo, lixões ou na cultura 
de cana-de-açúcar têm recebido bolsas que substituem 
a renda gerada pelo trabalho irregular.

O PETI, Sr. Presidente, compreende transferên-
cia de renda – prioritariamente por meio do Programa 
Bolsa Família –, acompanhamento familiar e oferta de 
serviços socioassistenciais, atuando de forma articu-
lada com estados e municípios e com a participação 
da sociedade civil.

Em contrapartida, as famílias devem matricular a 
criança ou o adolescente na escola e comprovar fre-
qüência mínima de 85% da carga horária escolar men-
sal. O Peti atende mais de 820 mil crianças afastadas 
do trabalho em mais de 3,5 mil municípios brasileiros.

No caso de crianças menores de 7 anos, os pais 
devem cumprir o calendário de vacinação e fazer o 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to infantil.

O Peti também monitora situações de trabalho 
infantil nas famílias do Cadastro Único, instrumento 
coordenado pelo MDS que caracteriza famílias com 
renda mensal de até três salários mínimos. Até maio 
de 2011, o programa identificou 817,2 mil crianças e 
adolescentes em situação de trabalho, distribuídos 
por 3.534 municípios de todos os estados brasileiros.

O Peti está estruturado estrategicamente em cin-
co eixos de atuação:

1. informação e mobilização, com realização de 
campanhas e audiências públicas;
2. busca ativa e registro no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal;
3. transferência de renda, inserção das crianças, 
adolescentes e suas famílias em serviços socio-
assistenciais e encaminhamento para serviços 
de saúde, educação, cultura, esporte, lazer ou 
trabalho;
4. reforço das ações de fiscalização, acompanha-
mento das famílias com aplicação de medidas 
protetivas, articuladas com Poder Judiciário, Mi-
nistério Público e Conselhos Tutelares;
5. e monitoramento.

Sr. Presidente, erradicar o trabalho infantil é priori-
dade na agenda social do Brasil. Não e possível crescer 
econômica e socialmente e continuar tendo crianças 
expostas às piores formas de trabalho infantil, incluin-
do a escravidão.

A parceria entre a OIT, o governo federal e o Fó-
rum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil é outra importante iniciativa, que mobiliza anu-
almente ONGs, sociedade civil, entidades representa-
tivas dos empregadores e trabalhadores na Campanha 
Nacional Contra o Trabalho Infantil.

A campanha combate as quatro piores formas 
de trabalho infantil: o doméstico; o urbano; na agricul-
tura, especialmente com agrotóxicos; e o trabalho in-
fantil nos lixões. Perante a comunidade internacional, 
o Brasil assumiu o compromisso de erradicar essas 
formas de trabalho infantil até 2015.

O Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil é um 
estímulo para que todos os municípios e estados bra-
sileiros, além das nações, adotem normas para ações 
sólidas, Por meio delas, deve-se melhorar a qualidade 
da informação sobre acidentes ocupacionais, reconhe-
cimento de riscos, desenvolver políticas para proteção 
das crianças, inspecionar o trabalho e garantir o aces-
so à educação.
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Em comemoração à data, sob o tema “Direitos 
Humanos e Justiça Social... Vamos acabar com o tra-
balho infantil”, serão realizados eventos envolvendo 
governos, empregadores, trabalhadores, as Nações 
Unidas, organizações não governamentais e da so-
ciedade civil, As iniciativas envolvem desde debates 
de alto nível, eventos midiáticos, campanhas de sen-
sibilização e manifestações culturais,

Embora a atual situação ainda seja preocupan-
te, a OIT reconhece os progressos alcançados nos 
últimos anos, tais como o aumento da lista de países 
que estabelecem planos nacionais para combater o 
trabalho infantil, as novas legislações adotadas con-
tra a prostituição/pornografia infantil, o incremento na 
cooperação internacional e na assistência mútua entre 
os Estados-Membros, sobretudo no que se refere ao 
tráfico de pessoas.

A OIT espera que suas Convenções sobre tra-
balho infantil atinjam a ratificação universal em 2015.

Embora o Brasil tenha obtido avanços na redução 
dos índices de trabalho infantil, ainda testemunhamos 
crianças e adolescentes em atividades laborais degra-
dantes como tráfico de drogas e exploração sexual 
comercial de meninas e meninos. Esse é o maior de-
safio: retirar essas crianças e adolescentes das piores 
e de qualquer forma de trabalho, garantindo educação 
e desenvolvimento digno para eles.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores, queridos ouvintes da Rádio 
Senado e telespectadores da TV Senado, que sempre 
nos acompanham.

A presidenta Dilma lançou nesta quarta-feira um 
programa que irá beneficiar diretamente quem partici-
pou do Minha Casa, Minha Vida: cada uma das famílias 
terá à disposição linha de crédito especial de até R$ 5 
mil, totalizando R$ 18,7 bilhões para comprar móveis 
e eletrodomésticos.

As famílias poderão financiar com taxas de 5% ao 
ano, prazo de pagamento de até 48 meses e desconto 
de 5% em relação aos preços à vista. Entre os itens 
disponíveis, estão geladeira, fogão, lavadora de roupas 
automática, computador, TV digital, guarda-roupa, cama 
de casal e de solteiro, mesa com cadeiras e sofá. O 
governo espera que 3,7 milhões de famílias do Minha 
Casa Minha Vida sejam beneficiadas.

Esse crédito vai permitir que as famílias melho-
rem ainda mais o sonho da casa própria, além de in-
jetar recursos que farão crescer a economia e gerar 
mais empregos.

A condição para acessar o crédito é estar em 
dia com as prestações do Minha Casa, Minha Vida. 
O acesso aos recursos será por meio de um cartão 
magnético, emitido pela Caixa Econômica Federal, 
operadora do programa.

A linha de financiamento estará disponível por 
12 meses, a partir da emissão do cartão de compras. 
Este será entregue na residência do beneficiário após 
dez dias e poderá ser utilizado nas 12 mil lojas creden-
ciadas em todo o país.

Além de estimular o consumo, o novo programa 
tem o objetivo de garantir dignidade a milhões de bra-
sileiros de baixa renda, dando-lhes a possibilidade de 
mobiliar a casa própria.

O conjunto de medidas foi batizado pelo governo 
como Minha Casa Melhor. O programa foi anunciado 
durante cerimônia no Palácio do Planalto, com presen-
ça da presidente Dilma Rousseff.

A presidente Dilma Rousseff enviou a proposta 
do Minha Casa Melhor ao Congresso Nacional por 
meio de medida provisória e esta Casa tem o dever 
de aprová-la o mais rápido possível.

A contratação do Minha Casa Melhor poderá ser 
feita pelo telefone 0800-726-8068 ou nas agências da 
Caixa Econômica Federal. O cartão magnético poderá 
ser utilizado em 13 mil lojas credenciadas em todo o 
país, que estão listadas na página da Caixa na internet.

Serão 13 mil lojas credenciadas em todo País 
para aquisição dos móveis e eletrodomésticos pelo 
programa. A lista dos estabelecimentos comerciais 
está disponível no site: www.minhacasamelhor.com.br

Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos, eminente Sena-
dor Wellington Dias, pelo seu pronunciamento, e meus 
cumprimentos, também, pela oportunidade que tem 
nessa viagem de estudos à Universidade de Harvard, 
uma das maiores do mundo em termos de estudo e 
de cultura.

Concedo a palavra, agora, ao eminente Sena-
dor Blairo Maggi, pelo tempo que julgar conveniente.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da 
Rádio Senado e também da TV Senado, Sr. Presidente, 
eu ocupo a tribuna, nesta manhã de sexta-feira, para 
fazer uma homenagem, um registro pela passagem, 
o falecimento de um jornalista da cidade de Cuiabá, o 
jornalista Marcos Coutinho.

Na madrugada do último domingo, dia 9, o jor-
nalista e empresário Marcos Coutinho veio a falecer 
com 47 anos de idade. Partiu muito cedo.
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Fundador e Diretor Executivo do Grupo de comu-
nicação Olhar Direto, deixa a sua esposa, Maria Iza-
bel, os três filhos Mateus, Luca e Joaquim, e também 
a sua mãe, Zildinete Coutinho.

Mato Grosso perdeu um ícone do jornalismo. 
Apaixonado pela profissão, Coutinho primava pela 
qualidade dos seus textos e de todos os profissionais 
que o circundavam. Além de jornalista, tinha um ho-
bby, que era a música.

Formado pela Universidade Metodista de São 
Paulo, era considerado um dos profissionais mais po-
lêmicos da comunicação mato-grossense e um ícone 
do jornalismo investigativo.

De família tradicional cuiabana, sua história pro-
fissional está ligada à cobertura dos casos mais polê-
micos do noticiário mato-grossense. Isso lhe propor-
cionou ter participação direta em duas finais regionais 
do Prêmio Esso de Jornalismo – veículo impresso do 
Centro-Oeste, fato raro para quem atua em Cuiabá.

Portanto, apontado por decanos do jornalismo 
mato-grossense, como Jê Fernandes, Onofre Ribeiro 
e José Eduardo do Espírito Santo, e para o Sindicato 
dos Jornalistas de Mato Grosso (Sindjor), como o pri-
meiro repórter investigativo da imprensa no formato 
contemporâneo, Marcos Coutinho se notabilizou com 
reportagens de fundo para os jornais A Gazeta, que é 
o maior do Estado de Mato Grosso, e depois Gazeta 
Mercantil.

No começo dos anos 2000, fundou o site Olhar 
Direto com seu amigo Mário Marques de Almeida.

Há três anos, fundou a mais estruturada sucur-
sal de Brasília entre os veículos de website de Mato 
Grosso, que o transformou em mais um Parlamentar 
de Mato Grosso, pelo menos nos deslocamentos de 
Cuiabá-Brasília e vice-versa, sempre acompanhando 
os Congressistas mato-grossenses, distribuindo entre 
todos observações, conselhos e críticas.

Porém, seu espírito empreendedor queria sempre 
mais e, por isso, desde o ano passado, transformou o 
seu Olhar Direto num portal de notícias.

Ele criou outros sites, como o Agro Olhar, Olhar 
Jurídico, Olhar Copa e Olhar Conceito. Por isso, pos-
sui a maior redação individual de um veículo noticioso 
de Mato Grosso, gerando em torno de 30 empregos 
para jornalistas.

Coutinho também foi responsável pela criação e 
implantação da Secretaria de Comunicação da Câmara 
Municipal de Cuiabá, no ano de 1995.

Ao tomar conhecimento, lamentei a morte do 
jornalista Marcos Coutinho. Mato Grosso perdeu um 
grande jornalista, e eu, um ótimo amigo.

Quando fui candidato ao governo de Mato Gros-
so, em 2002, Coutinho estava lá, sempre pronto a 

me auxiliar, alertar, sugerir, criticar e também elogiar. 
E foi assim nos oito anos em que fui Governador de 
Mato Grosso e nos dois anos de Senado, sempre me 
alertando das armadilhas da política e fazendo che-
gar aos meus ouvidos os ruídos dos corredores do 
Palácio Paiaguás.

Ele era jornalista em tempo integral, se alimen-
tava de jornalismo, sempre em busca da notícia, de 
uma grande reportagem, de um “furo”, mas tudo isso 
sem passar por cima das pessoas e sem deixar de 
lado os amigos.

Sempre agitado, Coutinho era daqueles que en-
trava em uma sala e rapidamente examinava tudo e 
selecionava o que lhe interessava, sem nunca se fa-
zer de rogado em usar as informações conseguidas.

E sempre dizia: “Deixa de ser bobó cheira-cheira”, 
dizia ele em bom cuiabanês, quando queria alertar um 
amigo de que estava dando bobeira.

O que nos dá conforto nessa partida tão preco-
ce, é que ele deixou um legado no jornalismo de Mato 
Grosso e mais importante: deixou grandes histórias, 
coisa que tanto valorizava.

Contava histórias do povo cuiabano como nin-
guém. Vou sentir saudades das mesmas, nos jantares 
de quarta-feira em meu apartamento aqui em Brasília.

Coutinho era humano, com defeitos e qualidades, 
mas o que o distinguia era sua personalidade única, 
generosa, espontânea e colérica.

Na última segunda-feira, quando Marcos Couti-
nho foi enterrado no cemitério Bom Jesus em Cuiabá, 
e eu não pude estar presente. Encontrava-me em Lis-
boa, cumprindo uma missão do Senado, mas dizem 
que faltaram coroas de flores na cidade, foram tantas 
as homenagens que não se podia entrar na Sala das 
Orquídeas onde seu corpo foi velado.

Foi ao som do trompete, ao ritmo de jazz e bos-
sa nova o último adeus a esse grande jornalista, uma 
grande pessoa e um grande amigo!

Com pesar, termino aqui o meu adeus ao grande 
amigo Marcos Coutinho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – Eminente Senador Blairo Maggi, esta 
Presidência deseja associar-se às manifestações de 
pesar de V. Exª, quando se refere a um ainda jovem 
jornalista cuiabano, mato-grossense, um brasileiro 
sobretudo, que, no dizer que V. Exª, foi um impávido 
defensor da verdade, na pesquisa da verdade para 
esclarecimento da opinião pública.

Eu não tive oportunidade de conhecê-lo, mas, 
pelo que ouvi das palavras de V. Exª, ele merece o 
respeito, inclusive, desta Casa. Leve V. Exª à família, à 
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imprensa cuiabana e de Mato Grosso, as expressões 
de solidariedade de um irmão de Mato Grosso do Sul.

Meus respeitos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Obri-

gado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró.Bloco/

PSDB – MS) – Antes de passar a palavra ao eminen-
te Senador Romero Jucá pela Liderança do PMDB, 
eu desejo transmitir à Casa a seguinte comunicação:

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró.Bloco/
PSDB – MS) – A Senhora Presidente da República 
adotou, em 12 de junho de 2013, e publicou no Diário 
Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, em Edi-
ção Extra, a Medida Provisória n° 620, de 2013, 
que altera a Lei n° 12.793, de 2 de abril de 2013, 
para dispor sobre o financiamento de bens de con-
sumo duráveis a beneficiários do Programa Minha 
Casa Minha Vida, constitui fonte adicional de recur-
sos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei 
n° 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, 
para prever prazo de aplicação das sanções previs-
tas na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 
dá outras providências.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução n° 
1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do 
art. 10-A do Regimento Comum, está assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria:

SENADORES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV)

Titulares

Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço

Suplentes

1. Ana Amélia
2. Kátia Abreu
3. Romero Jucá
4. Vital do Rêgo
5.

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)

Titulares

Wellington Dias
Acir Gurgacz

Rodrigo Rollemberg
Inácio Arruda

Suplentes

1. Eduardo Lopes
2. Randolfe Rodrigues
3. Walter Pinheiro
4. Zeze Perrella

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira 
Cássio Cunha Lima
Jayme Campos

Suplentes

1. Alvaro Dias
2. Paulo Bauer
3. Wilder Morais

Bloco Parlamentar União e Força 
(PTB/PR/PSC/PPL)

Titulares

Gim
Alfredo Nascimento

Suplentes

1. Eduardo Amorim
2. Antonio Carlos Rodrigues

DEPUTADOS

PT

Titulares

José Guimarães
Valmir Assunção

Suplentes

1. Sibá Machado
2. Luiz Couto

PMDB

Titulares

Lucio Vieira Lima
Manoel Junior

Suplentes

1. Júnior Coimbra
2. Marcelo Castro
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PSD

Titulares

Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva

Suplentes

1. Guilherme Campos
2. Heuler Cruvinel

PSDB

Titular

Carlos Sampaio

Suplente

1. João Campos

PP

Titular

Arthur Lira

Suplente

1. Roberto Britto

DEM

Titular

Ronaldo Caiado

Suplente

1. Mendonça Filho

PR

Titular

Anthony Garotinho

Suplente

1.

PSB

Titular

Beto Albuquerque

Suplente

1. Glauber Braga

PDT

Titular

André Figueiredo

Suplente

1. Salvador Zimbaldi

Bloco (PV/PPS)

Titular

Suplente

1.

PTB

Titular

Jovair Arantes

Suplente

1. Antonio Brito

PRP*

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum.

Titular

Chico Das Verduras

Suplente

1.

O calendário de tramitação da Medida Provisória 
será publicado.

É o seguinte o calendário:

– Publicação no Diário Oficial da União: 12-6-
2013 (Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 14-6-2013 (SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após de-
signação.
– Emendas: até 18-6-2013 (6 dias após a pu-
blicação). 
– Prazo na Comissão: Declaração incidental de 
inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Re-
solução do Congresso Nacional nº 1, de 2002, 
com eficácia ex nunc – Ação Direta de Incons-
titucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. 
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Fe-
deral ao Congresso Nacional na sessão do SF 
de 15 de março de 2012, e feita a comunicação 
à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 
102, de 2012-CN. 
– Remessa do processo à Câmara dos Depu-
tados: -
– Prazo na Câmara dos Deputados: até 9-7-2013 
(até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal: 9-7-
2013.
– Prazo no Senado Federal: de 10-7-2013 a 6-8-
2013 (42º dia).
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– Se modificado, devolução à Câmara dos De-
putados: 6-8-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do 
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados: 
de 7-8-2013 a 9-8-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 10-8-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 24-8-2013.

A matéria está publicada em avulsos. 
Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-

tados.
Está feita a comunicação. 

São os seguintes os Ofícios das Lideranças:

Of. nº 32/13 – GLDEM

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Sr. Senador 

Jayme Campos, como Titular e o Senador Wilder Mo-
rais, como Suplente, para integrarem a Comissão Mis-
ta incumbida do estudo sobre a Medida Provisória nº 
620, de 2013.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

Of./GAB/I/nº 698

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos 

nomes dos deputados do PMDB, que comporão a Co-
missão Especial destinada a apreciar a Medida Provi-
sória nº 620/2013, que altera a Lei nº 12.793, de 2 de 
abril de 2013, para dispor sobre o financiamento de 
bens de consumo duráveis e beneficiários do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida, constitui fonte adicional 
de recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a 
Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumido 
para prever prazo de aplicação das sanções previs-
tas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá 
outras providências.

TITULARES SUPLENTES
Lucio Vieira Lima Júnior Coimbra
Manoel Júnior Marcelo Castro

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protesto 
de estima e elevada consideração.

– Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró.Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra agora o eminente Se-
nador Romero jucá, pela liderança. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente, como eu cheguei depois do Senador 
Alvaro Dias e do Senador Cristovam, eu queria saber 
se algum dos dois quer usar a palavra antes, eu não 
quero quebrar a ordem... 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora 
do microfone.) – Pode falar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –... 
de forma nenhuma.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora 
do microfone.) – Sem problema.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então fala...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Fora do microfone.) – (Inaudível.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora 
do microfone.) – Não, mas pode falar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Senador Alvaro Dias?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Fora 
do microfone.) – Não, pode falar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Então eu vou usar a palavra rapidinho, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos. 

O primeiro eu fiz ontem, aqui no plenário, de que 
a Comissão Mista do Congresso, encarregada de re-
gulamentar artigos da Constituição, iniciou ontem um 
trabalho extremamente importante também, que é o 
de definir o crime, as práticas e as penas do terroris-
mo no Brasil. Nós temos a Constituição de 1988. De 
1988 para cá, a Constituição definiu que lei deveria 
complementar a legislação e, portanto, regulamentar 
a tipificação, o crime, as penas, enfim, todo o proce-
dimento para que se combata e se puna com rigor o 
ato terrorista no nosso País.

Nesses 25 anos, isso não foi feito. A Comis-
são agora está debruçada sobre isso, até porque 
nós temos urgência. Vai haver grandes eventos 
internacionais: a Copa das Confederações, a Jor-
nada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo, os 
Jogos Olímpicos. 

Sabemos que a índole do povo brasileiro não é 
violenta, mas, na verdade, o Brasil está inserido no 
contexto mundial, infelizmente, de violência em muitos 
locais, em muitos países, e é preciso que tenhamos 
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uma posição dura, firme, contundente, contra o terro-
rismo e instrumentos para combatê-lo.

Pois bem, ontem começamos a discutir. Foi apre-
sentada uma minuta, que está sendo remetida ao Minis-
tério da Defesa, ao Ministério da Justiça, à Casa Civil 
da Presidência da República, a diversos segmentos. 
Inclusive, estou encaminhando também às centrais 
sindicais e a organizações sociais, porque queremos 
definir muito bem o que é a ação de terrorismo.

Ontem, no debate, alguns parlamentares se colo-
caram preocupados em que essa legislação de combate 
ao terrorismo não fosse, de certa forma, confundida 
com algo em torno de punição ou repressão a movi-
mentos sociais.

Então, quero reafirmar aqui, Sr. Presidente, o 
maior cuidado que estou tendo e que a Comissão está 
tendo, para configurar esse crime de terrorismo e suas 
penas de forma muito clara. A nossa ideia não é crimi-
nalizar, não é inserir nessa legislação os movimentos 
sociais. Nós entendemos que os movimentos sociais 
são legítimos, que os protestos, as greves, as movimen-
tações, as paralisações são algo que fazem parte da 
democracia. Agora, temos de ter uma legislação dura, 
que separe o que é movimento social e reivindicação 
do que é violência, sequestro, roubo, atentado, explo-
são, morte. Tudo isso nós não queremos.

Então, gostaria aqui de pontuar, porque algumas 
matérias de jornal hoje colocaram que havia uma con-
fusão e que poderia haver uma superposição entre a 
questão do terrorismo e a dos movimentos sociais, ou 
seja, quero aqui deixar claro: essa legislação contra o 
terrorismo não vai abarcar as ações dos movimentos 
sociais. Nós faremos uma legislação clara, que separe 
muito bem isso.

Os movimentos sociais – volto a dizer – são legíti-
mos. Nós os respeitamos, podemos até não concordar 
eventualmente com uma ou outra movimentação, pois 
isso faz parte da democracia.

Agora mesmo nós estamos tendo movimentos 
que estão protestando contra a passagem de ônibus. 
Esse é um movimento social, é uma reivindicação, é 
um protesto, e não tem nada a ver com terrorismo. En-
tão, nós estamos tendo o cuidado decisivo para que 
isso fique muito claro.

Então, gostaria de deixar isso claro para a im-
prensa, para os movimentos sociais, para todos os 
segmentos e de dizer que estamos recebendo contri-
buições. O processo está iniciado agora. Não houve 
discrepância na comissão, mas o indício de um debate, 
de algo que é extremamente complexo e que, portan-
to, precisa ter efetivamente o assunto debatido, muito 
discutido, para que possamos refinar essa proposta, 

recebendo contribuição dos Parlamentares, da socie-
dade, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Militar. 
Enfim, nós vamos buscar todos os setores para que 
possam contribuir com esse nosso trabalho.

Esse era o primeiro registro que eu gostaria de 
fazer.

E o segundo é registrar com satisfação, Sr. Presi-
dente, que eu sou o Relator da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 53, de 2009, do Senador Marcelo Cri-
vella, ao qual apresentei um relatório. Nessa propos-
ta, o Senador Marcelo Crivella visa incluir o Cerrado, 
a Caatinga, a Mata dos Cocais e os Campos Sulinos 
no conjunto de ecossistemas definidos como patrimô-
nio nacional.

Eu estou dando parecer favorável à inclusão 
desses ecossistemas no conjunto de ecossistemas 
definidos como patrimônio nacional e estou inserin-
do também os Lavrados de Roraima e do Amapá, 
porque não são Cerrado, mas um tipo diferenciado. 
Portanto, os Lavrados de Roraima também passa-
rão a fazer parte do ecossistema, eles serão um 
ecossistema separado, definidos como patrimônio 
nacional. Então, eu quero registrar que já dei o pa-
recer e que vou cobrar a sua votação na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Portanto, quero parabenizar o Senador Marcelo 
Crivella e registrar ao povo de Roraima e do Amapá 
que nós estamos inserindo também os nossos La-
vrados, que são um patrimônio nosso, nesse rol de 
ecossistemas que merecem a proteção, o respeito e 
o reconhecimento da sociedade brasileira.

Peço, portanto, para finalizar, que faça parte do 
meu pronunciamento a íntegra do meu parecer sobre 
o projeto de lei ou sobre a emenda constitucional, 
Emenda à Constituição nº 53, de 2009.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

PARECER N° , DE 2013

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 53, de 2009, do Senador Mar-
celo Crivella e outros, que dá nova redação 
ao § 4° do art. 225 da Constituição Federal, 
para alterar a lista dos biomas brasileiros 
considerados patrimônio nacional.

Relator: Senador Romero Jucá
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I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição n° 53, de 
2009, cujo primeiro signatário é o Senador Marcelo 
Crivella, visa a incluir o Cerrado, a Caatinga, a Mata 
dos Cocais e os Campos Sulinos no conjunto de ecos-
sistemas definidos como patrimônio nacional pelo § 4° 
do art. 225 da Constituição Federal (CF).

Com esse objetivo, a PEC sob exame propõe a 
seguinte redação ao dispositivo constitucional:

“Art. 225.  .......................................................
 .......................................................................  
§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
-Grossense brasileiro, a Zona Costeira, o Cer-
rado, a Caatinga, a Mata dos Cocais e os 
Campos Sulinos são patrimônio nacional, e 
sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 
de condições que assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de 
recursos naturais.
 ............................................................. .(NR)”

A proposição, segundo a justificação que a acom-
panha, procura corrigir lacuna do legislador constituin-
te, que não dispensou tratamento equivalente a outros 
biomas nacionais que detêm, igualmente, importância 
e valor ecológico ímpares.

Os signatários da PEC argumentam que o Cer-
rado é o segundo maior bioma do território nacional 
(...) e engloba ampla variedade de fitofisionomias, 
com elevada biodiversidade tanto de flora quanto de 
fauna. A Caatinga, por sua vez, é bioma exclusiva-
mente brasileiro, o que vale dizer que seu patrimônio 
biológico é único. A Mata dos Cocais – onde predo-
minam a carnaúba, o babaçu e o buriti – é vegetação 
típica de transição entre a Floresta Amazônica e a 
Caatinga. Os Pampas ou Campos Sulinos apresen-
tam abundante diversidade de fauna, com espécies 
endêmicas, raras e muitas delas igualmente em pe-
rigo de extinção.

 II – Análise

Compete à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno do Senado Federal, opinar sobre a admis-
sibilidade e o mérito das propostas de emenda à 
Constituição.

Quanto à admissibilidade, a PEC n° 53, de 2009, 
atende às exigências previstas no art. 60 da Carta Mag-
na. A proposição está subscrita por mais de um terço 
dos membros desta Casa; não pretende abolir a forma 
federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal 
e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e 

garantias individuais; não trata de matéria já rejeitada 
ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa; 
e não está em vigência intervenção federal, estado de 
defesa ou estado de sítio.

Com respeito ao mérito, nada temos a objetar 
em estender aos biomas brasileiros não alcançados 
pelo § 4° do art. 225 da Carta Magna a mesma qua-
lificação já conferida à Floresta Amazônica brasileira, 
à Mata Atlântica, ao Pantanal Mato-Grossense e à 
Zona Costeira.

Cabe observar, ainda, que o art. 225, caput, da 
CF reconhece que “todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.”

Conferir à Caatinga, ao Cerrado, a Mata dos 
Cocais e aos Campos Sulinos o status constitucional 
de patrimônio nacional representa corrigir omissão da 
Carta Magna – que certamente se deu em virtude do 
pouco conhecimento e divulgação desses ecossis-
temas, caracterizados por formações de vegetação 
aberta, e não por razões científicas.

Com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento 
da iniciativa, propomos substituir a expressão “Campos 
Sulinos” da redação dada ao § 4° do art. 225 da CF 
pelo art. 1° da PEC por “Pampa”, de modo a adotar a 
nomenclatura oficial constante do Mapa de Biomas do 
Brasil, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e que teve por referência o Mapa 
Vegetação do Brasil.

Além disso, sugerimos estender a mesma pro-
teção constitucional ao “lavrado” – região de savanas 
típica do Estado de Roraima – em face da identidade 
ecológica própria dessa área. Trata-se de um ecossis-
tema único, sem correspondente em outra parte do 
Brasil. O lavrado forma um mosaico de fitofisionomias, 
que, embora dominado por áreas abertas, apresenta 
também ambientes florestais, e constitui região de ex-
trema relevância para a conservação da biodiversidade 
e dos recursos hídricos do País.

Por fim, como consequência das modificações 
acima sugeridas, é necessário ajustar a ementa da 
PEC para expressar claramente o alcance da norma 
constitucional.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação da Pro-
posta de Emenda à Constituição n° 53, de 2009, com 
a emenda substitutiva a seguir apresentada.
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EMENDA N° — CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 53, DE 2009

Dá nova redação ao § 4° do art. 225 da Cons-
tituição Federal para incluir a Caatinga, o 
Cerrado, o Lavrado, a Mata dos Cocais e o 
Pampa entre os ecossistemas considera-
dos patrimônio nacional.

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

Art. 1° O § 4° do art. 225 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 225.  .......................................................
 .......................................................................
§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
-Grossense, a Zona Costeira, a Caatinga, o 
Cerrado, o Lavrado, a Mata dos Cocais e o 
Pampa são patrimônio nacional, e sua uti-
lização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do 
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais.
 ..............................................................” (NR)

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

Sala da Comissão, –  Senador Romero Jucá, 
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Cumprimento o eminente Senador 
Romero Jucá pelos esclarecimentos prestados com 
relação à posição que S. Exª tomou sobre a emenda 
que proporá sobre a questão do terrorismo.

Também, nos termos regimentais, a solicitação 
de V. Exª será atendida.

Desejo, antes de passar a palavra ao eminente 
Senador Alvaro Dias, registrar a presença dos jovens 
alunos do 8º Ano do Centro de Ensino Fundamental 
nº 25 de Ceilândia, do Distrito Federal.

As homenagens do Senado a todos vocês jovens 
do nosso Brasil.

Com a palavra o eminente Senador Alvaro Dias, 
para o tempo que desejar utilizar.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado. 

Sr. Presidente, Rubem Figueiró, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, temos de ter a humildade suficiente 

para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas 
deficiências, contradições e erros.

Como oposicionista que faz oposição há cerca 
de 10 anos, de dia e de noite, em todos os momentos, 
reconheço, é uma autocrítica que se faz necessário, 
reconheço que a oposição tem sido frágil, impotente, 
incapaz de cumprir com eficiência sua função no ce-
nário nacional.

Mas é preciso ir além da oposição. O Congresso 
Nacional tem cumprido o seu dever? Não. O Congres-
so Nacional tem sido competente? Não. O Poder Exe-
cutivo tem sido capaz? Não. Tem sido eficiente? Não. 

E o Poder Judiciário tem alcançado, por inteiro, as 
expectativas do povo brasileiro? Evidentemente, não. 

Portanto, a crise ataca todas as instituições do 
País, provocando um desencanto que se generaliza 
alcançando todos os brasileiros ou quase todos os 
brasileiros, obviamente, não aqueles que não prestam 
atenção no que está acontecendo no País. Exemplo 
presente, o Congresso escancara as suas fragilidades e 
contradições nesta hora, enquanto o Supremo Tribunal 
Federal é convocado por Congressistas a interromper 
a tramitação de projeto de lei aqui, o Congresso é con-
vocado pelo Supremo a, em tempo limitado, resolver 
situação legislativa não resolvida, a do Fundo de Par-
ticipação dos Estados.

Ontem, o Supremo sinalizou que vai devolver ao 
Congresso a responsabilidade que é dele, de deliberar 
sobre uma proposta que tramita nesta Casa relativa-
mente a interesse de partidos políticos.

Ora, quantas vezes nos queixamos da invasão de 
competência? Quantas vezes criticou-se o Supremo 
Tribunal Federal por legislar, ocupando o vácuo deixado 
pelo Poder Legislativo. E por que recorremos, então, 
ao Supremo Tribunal Federal para solucionar impasse 
que deveríamos solucionar no âmbito do Parlamento? 
Revelamos a nossa incompetência, destacamos as 
nossas contradições, porque o Supremo também nos 
remete à tarefa que não cumprimos, a de legislar so-
bre o Fundo de Participação dos Estados.

São contradições visíveis, latentes, que demons-
tram a realidade vigente no País. E falam em crise. 
“Não há crise. Onde está a crise?” E falam em miséria. 
“Onde está a miséria? Acabamos com a miséria, vamos 
acabar com a miséria.” A crise está nas instituições, 
a miséria está nas instituições. A crise está na nossa 
incompetência, a miséria está na nossa incompetên-
cia. Somos incompetentes, temos que assumir essa 
realidade. No conjunto somos incompetentes. É evi-
dente que reconhecemos a existência daqueles que 
possuem mais talento, mais preparo, são mais eficien-
tes, são mais preparados, desincumbem-se melhor da 
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sua função, mas no contexto geral revelamos a nossa 
incompetência. 

Evidentemente, a causa maior é o modelo que 
nos asfixia no Poder Legislativo. Há um modelo que 
tem que ser destruído. Nós podemos discutir: a crise 
econômica alcança o Brasil em profundidade, há uma 
contabilidade criativa para escamotear a realidade, o 
Governo doura a pílula para manter popularidade, lança 
mão de programas eleitoreiros para não sucumbir no 
processo eleitoral, mente à opinião pública brasileira, 
aceita a corrupção como uma prática usual, já que de-
monstra a sua incapacidade de combatê-la e prefere 
tornar-se cúmplice dela. São pontos.

O Governo ataca um patrimônio dos trabalhado-
res, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
rouba o dinheiro do FAT para financiar grandes empre-
sas e empreendimento em países lá fora. São pontos 
que nós colocamos na pauta da crítica. Mas qual é a 
causa de tudo isso? É o modelo. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal iniciou 
um momento histórico ainda não concluído: a conde-
nação dos mensaleiros. Condenam-se os mensaleiros. 
Há que se condenar a usina de escândalos, há que se 
condenar a fábrica de corrupção, há que se condenar 
a matriz geradora de todos os mensaleiros do País, 
dos sanguessugas, dos gafanhotos, dos chupins da 
República. Esse é o modelo a ser combatido, a ser 
denunciado, a ser destruído. 

E quem combate hoje esse modelo no País? 
Quem na imprensa combate? Quem na política com-
bate? Ou é mais fácil assimilar essa realidade como 
se ela fosse imutável. Mas que modelo é esse? Esse 
é o modelo da promiscuidade absoluta, do balcão de 
negócios, da barganha fácil. Esse é o modelo da de-
sonestidade, matriz dos males que sacodem um país 
com potencialidades extraordinárias que poderia ofere-
cer ao seu povo vida melhor e sucumbe diante dessas 
vicissitudes, dessas contradições, desta impotência ou 
desta incompetência. Vamos assumir com humildade a 
nossa postura de incapacidade diante deste monstro, 
que é o modelo idealizado para a cooptação de parti-
dos políticos, de políticos de forma geral, limitando a 
oposição, numericamente, à insignificância. Nós temos 
que fazer este diagnóstico e nos colocarmos diante do 
povo brasileiro como aqueles que queremos destruir 
este monstro, que é este modelo, ou como aqueles que 
estamos dispostos a aceitá-lo passivamente, preservá-
-lo e sustentá-lo no futuro também. 

Quero que o candidato a Presidente da República 
da oposição assuma o compromisso de destruir esse 
modelo. E certamente assumirá, na sua caminhada 
pelo Brasil afora – o candidato ou os candidatos; que 
sejam os candidatos assumindo esse compromisso 

com o povo brasileiro. Porque, sem dúvida, nós vamos 
continuar ad eternum discutindo esses problemas pon-
tuais, se não alvejarmos de forma frontal e definitiva 
esse modelo, promovendo a ruptura, capaz de recolo-
car o País nos trilhos do desenvolvimento econômico. 

Vamos às contradições menores do dia a dia 
do nosso Governo, do nosso Parlamento, dos nossos 
Partidos, das nossas instituições, da nossa política. 
Vamos lá: a economia está à deriva. Este Governo, 
pela gestão claudicante, insegura, desorganizada, 
confusa, nervosa e incompetente, está armando uma 
bomba com efeito retardado que pode explodir no colo 
do Brasil com estilhaços fulminantes a alcançar todas 
as famílias brasileiras.

Está-se armando essa bomba de efeito retarda-
do. Isso vem sendo dito ao longo do tempo, já há vá-
rios anos. Por quê? Porque, desde o Plano Real, que 
promoveu a estabilidade econômica, que conferiu a 
sustentabilidade financeira, a responsabilidade fiscal 
e recuperou a competitividade da economia do País, 
desde aquela época, não se deu um passo adiante. 
Conformou-se com a conquista, com o patrimônio ad-
quirido e acumulado e passou-se a consumir os frutos 
desse patrimônio nos últimos dez anos, dilapidando, 
como se dilapida hoje o patrimônio dos trabalhadores, 
que são o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
o FAT e também a caderneta de poupança. Vamos, a 
qualquer momento, dissertar sobre isso, mas é preci-
so dizer que arma-se essa bomba de efeito retardado 
exatamente porque não se dá o passo adiante, não 
se fazem reformas. Ficamos atrelados a estruturas já 
carcomidas, retrógradas, superadas, que impedem o 
nosso desenvolvimento acelerado.

Por que o Brasil chega a crescer menos – é la-
mentável dizer isso – que o Haiti, onde mora a pobre-
za, onde mora o infortúnio, a violência? Crescemos 
menos que todos os países da América Latina. Qual 
é a razão disso? E como haveremos de nos conformar 
com isso? Por que nos conformarmos com isso? Por 
que aceitarmos essa realidade? Vamos ficar home-
nageando a Presidente Dilma porque lança mão de 
recursos públicos, onerando alguém, fazendo cortesia 
com chapéu alheio, para endividar ainda mais a pobre 
família do trabalhador, que é obrigada a morar em pe-
quenas casas do Programa Minha Casa, Minha Vida, 
ameaçada de perdê-las por não conseguir pagar as 
prestações, porque a dona de casa é obrigada a dei-
xar o seu emprego porque não existe creche e precisa 
cuidar do filho? E o salário que falta na ausência do 
seu emprego é o que falta para pagar a prestação da 
casa ao final do mês. Sem creche, sem posto de saú-
de, sem escola nas proximidades, casas desabando, 
mal construídas, invadidas pela lama arrastada pelas 
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chuvas nos dias de tempestades que atingem essas 
famílias no desespero e na angústia.

Enfim, talvez a sexta-feira seja oportuna para 
o desabafo. Último dia de trabalho da semana e nós 
estamos aqui para desabafar em nome no povo bra-
sileiro. Quem sabe? Quem sabe? Ou não estaria eu 
representando boa parte do povo brasileiro com essa 
lamúria, com a revelação dessa angústia, com a con-
fissão dessa impotência? Quem sabe? Represento 
aqui quantos brasileiros? Eu não posso avaliar, por que 
quantos brasileiros estão iludidos? Quantos brasileiros 
estão sendo enganados por uma propaganda mira-
bolante, fantasiosa, enganosa, caríssima, sofisticada, 
paga com o dinheiro do imposto, que é um sacrifício 
maior a cada momento neste País para quem produz?

Vejam, nós somos agora o País da contabilidade 
criativa. E o Sr. Arno Augustin virou estrela petista em 
ascensão na área econômica, porque consta foi o ide-
alizador dessa contabilidade criativa, com o objetivo de 
camuflar a fragilidade das contas públicas brasileiras. 
Mas, como o mercado não é tolo, economia é coisa 
séria, sabe-se que o Secretário Executivo do Ministério 
da Fazenda, Nelson Barbosa, demitiu-se por discor-
dar, entre outras coisas, desse malabarismo contábil, 
dessa mágica contábil. 

E aí se apresentam as contradições internas no 
Governo e, mais do que no Governo como um todo – 
que é imenso, que engordou nos últimos anos, que se 
tornou gigantesco, um paquiderme lento e preguiçoso 
– contradições dentro de um espaço menor, na área 
de política econômica do Governo. E qual é a conse-
quência? A consequência é o rebaixamento da nota 
do Brasil pela Standard & Poor’s. 

Esse rebaixamento já impactou, inclusive, no 
mercado brasileiro. Basta ver os números do Iboves-
pa nesta semana.

E, de uma hora para outra, portanto, a estrela do 
Sr. Arno Augustin apagou no céu do PT brasileiro. Já 
teve o nome até lembrado para Ministro da Fazenda, 
mas, hoje, está em baixa.

O jornal Correio Braziliense publicou, nesta se-
mana, matéria informando que o Diretor de Política 
Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton, pediu 
demissão por duas vezes, por discordar da submissão 
da instituição ao Ministério da Fazenda e ao Palácio 
do Planalto. Vem, de volta, aquela antiga discussão da 
independência do Banco Central.

Ouvimos, aqui no Senado, nesta semana, um 
resumo da realidade.

O Sr. Marcos Lisboa registrou algumas obser-
vações: política fiscal fragilizada; impactos fiscais no 
futuro, que elevam a dívida pública; retrocesso na 
transparência fiscal; economia não cresceu; redução 

da produtividade; inflação segue elevada. Lisboa des-
tacou que o Brasil vive, no momento, um quadro de 
economia medíocre.

Não é um Senador da oposição, Senador Cris-
tovam, preocupado em ganhar votos ou perder votos. 
Não! É um economista que diz ser um quadro de eco-
nomia medíocre, com mudanças constantes, que pre-
judicam a credibilidade do Brasil e que desestimulam 
o investimento.

Portanto, muitos vêm dizendo, há algum tempo, 
que a situação não é boa, não é confiável, apesar das 
convicções, das previsões, da bola de cristal do Sr. 
Guido Mantega.

Eu concedo um aparte ao Senador Cristovam 
Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Alvaro Dias, o senhor trouxe aqui uma palavra 
que estava faltando: a palavra “bomba”. Realmente, eu 
não escutei essa palavra aqui, nem mesmo entre aque-
les que, como eu, têm denunciado os riscos que nós 
corremos mais adiante. O terreno sobre o qual caminha 
a história do Brasil é um caminho minado, e há pes-
soas que não percebem as minas, porque, lá na fren-
te, veem um desenho bonito do paraíso, do crescimen-
to econômico. Primeiro, nós tivemos essas minas há 
algum tempo e conseguimos desarmá-las, mas foi 
preciso haver consciência, foi preciso haver uma en-
genharia dirigida especialmente para isso. Tivemos 
uma bomba da dívida externa. Antes mesmo de ser 
Ministro, Pedro Malan conseguiu ajudar numa renego-
ciação, e os governos que vieram depois conseguiram 
desarmar essa bomba. Nós temos capacidade para 
desarmar, mas desde que estejamos conscientes. Toda 
bomba, toda mina no terreno pode ser desarmada ou 
explodida antes de a tropa passar, só não pode se 
desarmar a bomba que a gente não vê. E talvez este 
seja o maior problema do Governo atual, não só do 
Governo, mas também do Brasil inteiro, de nós todos: 
não queremos ver as bombas, as minas que estão 
enterradas. Eu achei muito boa essa sua metáfora da 
bomba e queria lembrar algumas dessas bombas além 
da que o senhor falou, que, no fundo, é uma bomba 
financeira que vai estourar, a bomba do endividamen-
to, ainda que, no caso das famílias, do Minha Casa 
Minha Vida, possamos ter uma pequena divergência 
porque prefiro família se endividando para comprar 
uma geladeira, um computador a um carro. Mas isso 
é outra discordância. Nós temos uma bomba séria, 
institucional, que o senhor menciona. Há uma série de 
indicações de fragilidades tão profundas nas institui-
ções democráticas que podemos um dia acordar e 
dizer: para onde foi a democracia? O Congresso, como 
o senhor mesmo diz, não legisla; o Judiciário intervém 
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no Congresso; o Executivo, com uma arrogância imen-
sa de suas medidas provisórias, demonstra seu des-
prezo a todos que não bajulam o Governo. Nós temos 
uma crise institucional que se manifesta, por exemplo, 
nessa votação, como o senhor falou, se o Congresso 
tem ou não tem direito de debater uma lei. Antes disso, 
a fragilidade de um Congresso que tenta impedir que 
os novos partidos tenham o mesmo direito dos ante-
riores. Nós temos a fragilidade clara da intervenção do 
Governo Federal avassaladoramente dominando todo 
o sistema político a ponto de os governadores do PSB 
se manifestarem contra a candidatura do Presidente 
do PSB à Presidência da República, porque dependem 
do Governo Federal. Nós temos essa coisa de cooptar 
todos os partidos, todo mundo criando novos e novos 
e novos ministérios. Já são 40 ministérios, se aos 39 
a gente acrescentar o encarregado do marketing do 
Governo, que, segundo li, em um desses dias, senta 
com os ministros. São 40, então. Temos uma fragilida-
de muito grande, institucionalmente, das instituições 
democráticas. Agora, junte-se a isso a crise financeira, 
a crise de crescimento que virá. Amanhã, o crescimen-
to pode crescer um pouco mais, pode chegar a 3%, 
4%, até 5%, mas, mais adiante, não temos substância, 
pilar, base, fundamento para ter uma economia dinâ-
mica, por muitos anos, na disputa pelo mercado inter-
nacional, inclusive pela nossa incompetência de inovar. 
Há uma bomba do crescimento lá adiante. Há uma 
bomba, até ecológica, adiante. Há uma bomba institu-
cional. E a bomba social, que a gente imaginava ter 
sido desarmada com programas como o Bolsa Família, 
que, pelo menos, dão comida, está armada, sim. A 
prova são essas manifestações no Rio e em São Pau-
lo. Diga-se o que disserem, mas esses pequenos gru-
pos partidários não conseguiriam fazer essas mani-
festações badernosas; não conseguiriam sozinhos. Ali, 
há mais gente do que filiados desses partidos. Agora 
mesmo, fui informado de que está havendo uma ma-
nifestação muito forte, em frente ao Estádio Nacional 
de Brasília, onde amanhã haverá o jogo do Brasil com 
o Japão. Está havendo uma manifestação ali feita pe-
los sem teto, feita por pessoas que estão perguntando 
por que gastar tanto dinheiro com um estádio em vez 
de dar aquilo que a população quer. Ou seja, há uma 
bomba social, apesar de todas as bolsas que a gente 
está distribuindo. E essas bombas, essas minas, no 
caminho da história futura do Brasil, só serão desar-
madas por todos nós juntos. E nós estamos muito 
omissos, este Congresso está omisso. O Governo Fe-
deral está omisso por excesso de ativismo em cima 
das demais forças. O Supremo, com toda a boa von-
tade de corrigir os defeitos do Congresso, está também 
agindo como uma bomba. Quando o Ministro, o Pre-

sidente Joaquim Barbosa disse que os partidos são 
de brincadeira, ele disse uma verdade – vamos falar 
com franqueza –, mas ele não podia ter dito aquilo. E 
o que foi dito é também uma pequena mina que mos-
tra: olha, gente, há um problema adiante. E, finalmen-
te, uma última bomba, para a qual, confesso, demorei 
a despertar: a bomba da incapacidade de gestão do 
atual Governo sobre as diversas formas de se gover-
nar. E, aí, há uma razão, que está também na fragili-
dade, na bomba institucional: a maneira como o Go-
verno teve que lotear. Aliás, teve, não, Senador; optou 
por lotear a máquina do Estado, como se fosse uma 
coisa do Governo, como se fosse uma coisa de um 
partido ou dos partidos. Esse loteamento colocou, nas 
diversas posições dos ministérios, pessoas desprepa-
radas e pessoas contraditórias, que estão, ali, uma 
disputando com a outra. A verdade é que, hoje, na 
máquina do Estado brasileiro, os diversos agentes, 
funcionários, servidores de alto nível puxam o tapete 
uns dos outros e, ao puxar o tapete, vão colocando 
mais minas adiante: a mina dos portos que não fun-
cionam, porque faz dez anos que deveriam ter feito 
certas coisas que fizeram agora, mas de uma manei-
ra incompleta; as minas dos aeroportos – digo minas 
no sentido de bomba, não de ouro, não de metal pre-
cioso, mas, sim, de explosão. A gestão no Brasil, hoje, 
é uma mina que, talvez, já até tenha explodido, e a 
gente não está vendo; às vezes, a mina explode, e a 
gente não vê. O Governo brasileiro tem uma falência 
na sua capacidade de gestão; nem digo que é por ra-
zões técnicas, nem por razões de estilo da Presidenta. 
Não! Acho que é por causa do estilo de governo que 
escolheram de lotear, conforme as siglas, e não de 
ocupar os lugares, conforme as necessidades de com-
petência, de preparo e de compromisso social. Cada 
um entrou ali para fazer um grande bazar de troca de 
interesses: alguns muito escusos, nos quais entra di-
nheiro, e outros, em que não entra dinheiro, mas que 
não deixam de ser escusos, porque são em benefício 
da sua sigla, da próxima eleição de seus militantes, e 
não do interesse nacional. Então, quero me prender a 
esse lado, o lado da bomba, que o senhor falou, dizen-
do que é uma metáfora muito boa, mas são diversas 
bombas, e nós temos urgência de desarmá-las. Agora, 
a pior das bombas é a que está nos olhos da gente 
que não vê as bombas. Esta é a pior de todas elas: a 
incapacidade de despertarmos para a crise que esta-
mos atravessando, no meio do que parece uma bo-
nança. Antes de o soldado pisar uma mina, está tudo 
ótimo! Está tudo ótimo, até que ele pise a mina! Está-
vamos vivendo um período em que não havia nenhu-
ma mina à vista, mas elas já estão se mostrando ao 
nosso lado, na taxa de câmbio, na taxa de inflação, 
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nas contas-correntes da Nação brasileira, nas suas 
exportações e importações, nas contas públicas, na 
redução do superávit. Elas já estão se mostrando, ex-
plodindo ali, aos pouquinhos, e nós, quietos, sem cum-
prirmos nosso papel plenamente, a não ser por alguns 
discursos aqui, nas sextas-feiras, para a Casa vazia, 
diante da incompetência e da arrogância do Governo 
em não entender a dimensão da crise e dizer que pre-
cisa se abrir para conversar, para ouvir que talvez as 
minas existam, mas não as esteja vendo. E aí quem 
vai pagar o pato não é Governo nem partido, é o Bra-
sil inteiro. Então, deveríamos fazer uma sessão aqui 
de desarmação de bombas, primeiro, identificando-as, 
uma a uma, e, depois, trabalhando como verdadeiros 
especialistas em como desarmar cada uma delas, 
usando os três Poderes e fazendo com que as institui-
ções democráticas sejam capazes de desarmar bom-
bas, em vez de serem suicidas, caminhando em dire-
ção a elas.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam. Agradeço o aparte de V. 
Exª, que sempre valoriza os pronunciamentos, desta 
tribuna, de todos os nossos pares.

Antes de concluir este pronunciamento, eu gos-
taria de dizer que o medo tem sido fundamental na 
armação dessa bomba ou dessas bombas com efeito 
retardado, o medo de falar, o medo de dar o verdadei-
ro nome às coisas.

Eu pergunto: quantos, neste País, Parlamenta-
res, líderes políticos conseguem pronunciar a palavra 
corrupção? Possuem uma dicção eficiente para pro-
nunciar a palavra corrupção? Quantos colocam no seu 
dicionário político do dia a dia a palavra corrupção? 
Ou os seus sinônimos: roubo, roubalheira, ladroeira? 
Quantos líderes brasileiros pronunciam essas palavras 
no seu discurso para retratar a realidade vivida, para 
confrontar esse Governo? Ou esse Governo não é cor-
rupto? Preferiram, em determinado momento, inventar 
uma faxina que nunca existiu. 

Então, o medo alimenta essa bomba. Não é pre-
ciso ser da oposição para dar nome às coisas.

Roubo é roubo. Assalto ao dinheiro público é as-
salto ao dinheiro público. 

Por exemplo: muitos não denunciam desvios do 
Bolsa Família com medo de serem confundidos com 
aqueles que são contra o Programa Bolsa Família. 

Ora, denunciar o roubo no Programa Bolsa Famí-
lia não é ser contra o programa. Denunciar o roubo no 
Programa Minha Casa Minha Vida não é ser contra o 
programa. Denunciar que o Governo está dilapidando 
o patrimônio do trabalhador, que é o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, para sustentar esse programa 
não é ser contra esse programa; é dizer que o Gover-

no tem outros meios, outros recursos para sustentá-
-lo. E não precisa roubar o trabalhador para sustentar 
esse programa. 

Quando o Governo lança Minha Casa Melhor, 
muitos ficam com receio de apontar as falhas desse 
programa para não serem interpretados como contrá-
rios ao programa. Mas é preciso dizer que é mais um 
programa que vai endividar mais camadas pobres da 
população. 

Enfim, este tema exigiria mais tempo para a sua 
discussão, e eu não pretendo cansá-los com um dis-
curso longo em excesso, embora seja uma sexta-feira 
tranquila. Por isso, vou concluir, apenas clareando o 
que disse no início, Senador Cristovam, quando fiz 
referência a dois fatos que permeiam ações do Con-
gresso e do Supremo Tribunal Federal. 

O primeiro fato é a deliberação iniciada ontem, 
já com cinco votos favoráveis, para que o Congresso 
vote o projeto em tramitação nesta Casa, que diz res-
peito ao interesse de partidos políticos. 

Concordo com a decisão do Supremo. Respeitou 
a interdependência constitucional dos Poderes. Não 
invadiu competência. 

Desde o primeiro momento, manifestei preocu-
pação com essa iniciativa, porque entendo que de-
vemos encontrar competência para dirimir os nossos 
impasses internamente. É uma questão que cabe ao 
Legislativo. Seria admitir subtração de prerrogativa 
imaginar o Supremo Tribunal Federal interrompendo 
o processo legislativo. 

Portanto, concordo com a decisão do Supremo.
O outro ponto, Fundo de Participação dos Estados.
Há um prazo estabelecido para a deliberação 

das duas Casas. A conclusão a que chego é que está 
faltando competência, mas falta também, neste caso, 
a presença da Presidência da República. Estamos sob 
a égide do presidencialismo forte e essas questões 
que dizem respeito ao pacto federativo só podem ser 
consensuais, só podem nos levar a consenso se hou-
ver competente administração da parte da Presidên-
cia da República. E não há. O que há é o afastamento 
completo, absoluto. A Presidente não gosta do debate 
político. Ela gosta muito da clandestinidade, porque 
os cartões corporativos são secretos, os gastos são 
sigilosos, as viagens, agora, de gastos sigilosos, em-
préstimos a Cuba, a Angola e, provavelmente, a outros 
países também com a tarja de sigilosos.

Enfim, há um gosto pela clandestinidade, pela 
ausência de transparência, mas não há o gosto pela 
essência da democracia, que é o debate político. En-
tão, se ausenta do debate político. E não encontra in-
terlocutores competentes para promover esse debate 
com o Congresso Nacional. E, por isso, há impasses 
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que perduram como este do Fundo de Participação 
dos Estados. Nós corremos o risco de, mais uma vez, 
colocar o Congresso Nacional na esteira de um novo 
desgaste, assistindo ao Supremo Tribunal Federal le-
gislar em nosso nome. 

Esta é a realidade, uma realidade de contradições 
que escancaram as nossas fragilidades, as nossas de-
ficiências, promovendo a crise das instituições públicas 
no País, que leva o povo brasileiro a uma descrença 
que se generaliza. E nós precisamos plantar...

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...es-
peranças. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. Ru-
ben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Solicitaria ao Senador do Paraná, Senador Alvaro 
Dias, se poderia presidir a Mesa, e aí nós poderíamos... 
Tem o Senador Cristovam Buarque e tem a minha pes-
soa ainda para poder usar a palavra. Como o Senador 
Cristovam tem um compromisso fora, então, eu queria 
ver se o Senador Avaro Dias podia fazer essa gentileza.

Enquanto isso, a palavra com o Senador Cristo-
vam Buarque. 

Então, com a palavra, o Senador Cristovam, pelo 
tempo regimental, pelo art. 17, se não estou equivo-
cado, da Casa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, quero cumprimentar o ex-Governador 
do Distrito Federal Rogério Rosso, que está aqui, hoje, 
prestigiando esta Casa. 

Sr. Presidente, hoje em dia, está difícil escolher um 
tema para falar, de tantos problemas que nós temos, a 
cada dia, a cada momento, para enfrentar neste País. 

Eu vim aqui para falar da crise institucional que 
nós vivemos, a partir desse exemplo de a Câmara estar 
votando projeto de lei – que parecia ameaçador – das 
instituições democráticas que proibia os novos partidos 
de terem os mesmos direitos dos antigos.

Projeto ruim, mas eu acho que pior ainda é o 
Supremo intervir no Congresso e barrar a discussão, 
a elaboração desse projeto de lei, que é um direito do 
Congresso fazer, mesmo que lei ruim e que, depois, o 
Supremo diga que é inconstitucional.

O Congresso não tem o direito de dizer o que é 
inconstitucional neste País, tarefa do Supremo. Mas o 
Supremo não tem o direito de dizer qual lei que o Con-

gresso aprova. O Congresso aprova a lei que quiser, e 
o Supremo, depois, diz que é inconstitucional.

Mas estão misturando tudo: tem gente na Câmara 
querendo dizer que o Poder Legislativo pode derrubar 
uma inconstitucionalidade definida pelo Supremo e tem 
gente no Supremo dizendo que o Congresso não pode 
debater uma lei porque será, no futuro, se aprovada, 
inconstitucional. Ainda mais grave: tem Parlamentares 
que, quando querem pedir aqui um debate, vão ao 
Supremo, como foi esse caso, para que o Supremo 
intervenha. Ou seja, o Congresso se suicidando no 
poder que deveria ter. 

Eu vinha falar sobre isso e outras, mas, de repen-
te, a gente percebe que acontecem tantas coisas que 
exigem pronunciamentos nossos. Por exemplo, eu não 
posso deixar de sair dessa discussão nacional e cair 
aqui, no específico do meu Distrito Federal.

Governador Rosso, eu não acreditei quando re-
cebi a informação até comprovar: o Governador atual 
determinou que o nosso principal hospital, chamado 
Hospital de Base, reserve todas as suas instalações 
cirúrgicas para o caso de que alguma coisa aconteça 
durante os dias de um jogo que vai haver aqui. Fui in-
formado aqui, dentro do Senado, por um dos nossos 
servidores de que isso estava acontecendo.

Sinceramente, no primeiro momento, eu disse: 
vou checar antes. E é fato! Há uma portaria do Go-
vernador suspendendo. Felizmente, só vai haver um 
jogo, porque, se fossem dez jogos, nós ficaríamos aqui 
semanas com as cirurgias adiadas. E a desculpa é de 
que não se trata das emergências.

Ora, para uma pessoa que precisa de uma opera-
ção, existem emergenciais, mas não existem urgentes 
não urgentes. Todas são urgentes! 

Essa é mais uma crise, a crise do uso incorreto do 
dinheiro e dos serviços públicos para atenderem certos 
caprichos que, às vezes, são até de toda a população 
que não está doente, querendo o deslumbramento de 
um estádio, mas que ameaça as nossas instituições.

E aí vem outro assunto também, em cima do 
debate que eu preciso fazer sobre o que disse o Se-
nador Alvaro Dias.

Ele usou uma palavra que eu não tinha escutado 
ainda, de que nós temos bombas programadas para 
explodir no futuro.

Em vez de bomba, eu vou chamar de mina, por-
que a bomba explode, programada para um determi-
nado momento. A mina explode quando a gente pisa 
nela. Então, quem pisa, e é vítima, foi quem causou 
a explosão. O culpado foi quem colocou a mina, mas 
quem provocou foi quem pisou.

Nós estamos pisando no caminho traçado para 
o futuro do Brasil. Esse caminho está cheio de minas! 
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E não estamos alertas suficientemente para desarmá-
-las a tempo. 

Nós temos uma clara mina ameaçando as insti-
tuições democráticas. E os sinais estão aí, à vista! Nós 
temos, por exemplo, essa crise das relações entre os 
três poderes, de o Supremo intervir aqui para dizer 
o que nós podemos ou devemos discutir. E isso feito 
pela incitação de Parlamentares que foram lá pedir 
que fosse determinado o impedimento.

Mas nós temos a mina da nossa incompetência 
de aprovar coisas erradas, de não aprovar as coisas 
certas nos prazos determinados. E o Supremo tinha o 
direito, sim, de definir o prazo, como é o caso do Fun-
do de Participação.

Nós temos aquela coisa vergonhosa de não ter-
mos votado dois mil vetos presidenciais acumulados 
ao longo do tempo. É uma vergonha! 

E a vergonha maior: para votar um determinado 
veto que interessava aos nossos Estados, querermos 
votar dois mil vetos em uma tarde. Era um documento 
desse tamanho que eu me lembro de que trouxe ao 
Plenário e mostrei. 

Como é que a gente ia votar aquilo? Uma vergo-
nha, uma desmoralização!

E essa vergonha, essa desmoralização, ameaça 
as instituições pelo descrédito que nós, o Congresso, 
sofremos diante da opinião pública. Nós temos uma 
clara ameaça futura às instituições quando vemos o 
poder do Poder Executivo sobre nós, do Congresso, 
através das medidas provisórias. E ainda mais quando 
consegue que, na última hora, no limite, nós sejamos 
obrigados a votar, de joelhos, para aprovar uma medi-
da provisória, como foi o caso da Lei dos Portos, que 
ninguém pode nem dizer que é ruim, porque não leu 
direito, não sabe como é. Todos sabemos da urgência 
de uma lei dos portos, todos sabemos. Aí é inegável! 
E, aliás, devemos cobrar do Governo por que demorou 
tanto para fazê-la.

Mas será que aquela era a melhor? Será que era 
daquele jeito que deveríamos fazer? Será que não hou-
ve coisa embutida, que terminava beneficiando grupos 
e não o País? Ninguém teve tempo de ver. E votamos 
aqui de joelhos. 

Isso ameaça as instituições. Ameaça as institui-
ções o poder avassalador do Executivo sobre a políti-
ca em geral, por meio da cooptação dos partidos, por 
meio da cooptação de ONGs, por meio da cooptação 
de sindicatos, fazendo com que haja, não vou dizer 
uma espécie de ditadura legal, uma espécie de dita-
dura macia. Não vou usar a palavra ditadura, mas por 
meio de um intervencionismo tão forte que quebra o 
respeito entre os poderes.

Um exemplo disso é a dependência terrível de 
prefeitos e governadores em relação ao Poder Execu-
tivo nacional. Nós vimos agora três governadores do 
Partido Socialista Brasileiro negando, na prática, apoio 
a um candidato do partido deles, que é o Presidente 
do Partido, que é Governador do Estado, à Presidência 
da República, porque eles foram cercados pela Presi-
dência da República de hoje.

Não faz sentido uma dependência dessa! Eles fa-
zem isso porque são dependentes do Governo Federal. 
Essa dependência é uma ameaça às instituições, mas 
nós estamos caminhando para pisar na mina da explo-
são da subordinação dos Estados ao Poder Executivo 
nacional, quebrando o espírito de federação. Fala-se em 
Federação. Tem Federação um País onde cada gover-
nador, cada prefeito é tão dependente da Presidência 
da República, que não consegue manifestar apoio a 
um candidato de seu partido nas eleições que virão 
no ano seguinte? Essa é mais uma das ameaças que 
nós temos às instituições. É mais uma das bombas.

Faz parte dessas ameaças às instituições o po-
der exagerado que os prefeitos, os governadores, o 
Presidente da República têm sobre a mídia nacional, 
através da injeção imensa de recursos financeiros para 
financiar a mídia. A mídia, hoje, é dependente do fi-
nanciamento público. Não tem plena liberdade. É falso 
dizer que a liberdade de imprensa no Brasil é plena. 
Ela é parcial, porque depende muito do financiamento 
de suas máquinas, e esse financiamento vem hoje não 
tanto do setor privado, mas do setor público.

Há Estados em que se pode dizer que o Gover-
nador controla a mídia, controla os jornais. Há Estados 
– falo no plural para não ficar aqui explicitando qual 
jornal e qual governador – em que o governador con-
segue controlar parte da mídia. Há cidades em que o 
prefeito local consegue controlar parte da mídia. Isso 
é uma ameaça às instituições.

Os acordos não são apenas espúrios. Houve 
um tempo em que nós tínhamos acordos como fruto 
da articulação política. Esta é a parte mais bonita da 
política: a unificação, a convivência entre grupos di-
ferentes. Nós passamos a ter alianças espúrias entre 
grupos tão diferentes que o que parecia era que não 
eram alianças pelo País. Agora nós temos, pior do que 
espúrias, alianças vergonhosas. Alianças que, quando 
aparecem as fotos nos jornais, nós nos assustamos 
com o que vemos. Nós sentimos vergonha até daquilo 
que estamos vendo. Isso ameaça as instituições. Esse 
tipo de comportamento é uma mina que vai explodir 
mais adiante no caminho da história do Brasil.

Nós temos a ideia que, de tão boa, tão bonita e, 
ao mesmo tempo, da maneira como é feita, pode tra-
zer ameaça às instituições. Sabe o que é? Programas 
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sociais belíssimos, necessários, fundamentais, que são 
feitos como se fossem uma bondade do Presidente, e 
não um serviço do Estado. Quando um programa como 
o Bolsa Família, tão importante como é, tão necessário 
hoje, é feito como se fosse uma concessão do Governo, 
do partido no poder ou dos partidos, nós ameaçamos 
as instituições, porque os recursos são públicos. Esse 
é um projeto do Estado, não é do Governo, não é do 
partido. Isso ameaça as instituições, porque coopta as 
populações todas em torno desses projetos.

Eu poderia, Presidente, continuar aqui listando 
muitas das ameaças que há às instituições, muitas 
das pequenas minas que estão adiante, esperando 
que nós, os líderes deste País, caminhemos sobre 
elas, fazendo-as explodir, até que um dia o caminho 
esteja destroçado, e aí venha o que se chama de cri-
se profunda.

Nós precisamos enfrentar as minas adiante: as 
minas que pesam sobre as instituições democráticas; 
as minas que pesam sobre o equilíbrio ecológico; as 
minas que ameaçam o funcionamento da política; as 
minas que ameaçam o crescimento econômico por falta 
de competitividade, porque este País não tem inovação. 
Todas essas minas não estão sendo atacadas, como 
deveriam, por nós. 

Digam, se quiserem, que é mania, mas não posso 
fugir a lembrar que o principal elemento detonador de 
todas essas minas é a falta de um programa radical 
de educação neste País. Digam que é mania, mas não 
vejo, entre todas essas minas que ameaçam o futuro do 
Brasil, um fator mais determinante do que o baixo nível 
educacional que oferecemos às crianças brasileiras.

Por isso, se queremos desarmar essas minas, 
temos de agir em cima de cada uma delas, como um 
verdadeiro desarmador de bomba faz. Mas, se quere-
mos que todas elas desapareçam, o caminho melhor 
é fazermos uma revolução na educação de base neste 
País. Não vejo outro caminho, a não ser na federalização 
do sistema de educação de base neste País, na verda-
de, na criação de um novo sistema, paralelo ao atual, 
que vá substituindo o velho, enquanto o novo floresce. 

E isso, para ser igual no Brasil inteiro, para ser 
igual em todas as famílias, a única maneira é por meio 
da intervenção nacional na educação de nossas crian-
ças. Em vez da intervenção política da Presidência da 
República sobre governadores e prefeitos, a intervenção 
benéfica, pagando todos os professores com recursos 
da União, construindo as escolas com o padrão das 
instituições federais deste País, que a gente sabe que 
são muito melhores do que as instituições, as instala-
ções, os equipamentos municipais e estaduais.

Fica aqui, Presidente, essa minha manifestação 
de assombro que qualquer analista, hoje, tem diante 

das minas no caminho do Brasil: as minas sob as ins-
tituições democráticas em especial, que é o que cabe 
mais diretamente ao Poder Legislativo cuidar.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Eu pediria ao Senador Cristovam que me sucedes-
se aqui na Mesa, até a chegada do Senador Alvaro 
Dias, para eu poder também usar a palavra, pelo tem-
po regimental.

O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com a palavra, o Senador Cassol.

Quero cumprimentar a bela quantidade de jovens 
que aqui estão nos assistindo.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com 
alegria que eu quero aqui cumprimentar os nossos 
estudantes que estão nesta sexta-feira, dia 14 de ju-
nho, nesta Casa, no Senado Federal, fazendo uma 
visita. Aos professores que também os acompanham, 
o nosso abraço. 

É também com alegria e satisfação, Sr. Presiden-
te, que eu quero aqui deixar o meu abraço e a minha 
gratidão para toda a população, nos quatro cantos 
deste País afora.

Constantemente, quando uso a tribuna desta 
Casa, recebo e-mail, ligação de amigos, de admira-
dores, de pessoas que estão no Nordeste, no Centro-
-Oeste, no Norte, no meu Estado de Rondônia, e tam-
bém no Sul, mandando mensagem e, ao mesmo tempo, 
estímulo para que a gente continue na vida pública, 
trabalhando diuturnamente em prol deste grande e rico 
País que é o nosso Brasil. Trabalhando para todos os 
Estados e também para o meu Estado de Rondônia, 
Estado rico e forte, que me recebeu, em 1977, de bra-
ços abertos, com 18 anos de idade, juntamente com o 
meu pai, Reditário Cassol, a minha mãe, Elga Cassol, 
e meus cinco irmãos. 

Graças a Deus, neste Estado que me recebeu 
de braços abertos, Rondônia, pude constituir minha 
família, e hoje, com imensa alegria, a minha esposa, 
que me acompanha toda semana vindo a Brasília, 
meus filhos, que no dia a dia têm dado continuidade 
aos trabalhos do Grupo Cassol, Júnior, Juliana, Karine.

A nossa maior alegria, Sr. Presidente, ex-Go-
vernador e Senador Cristovam, após os filhos cresce-
rem, é ver os netos que vêm no dia a dia e enchem a 
nossa casa trazendo felicidade e paz. Muitas vezes, 
tentamos buscá-la, mas, ao ligar os canais de televi-
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são, vemos o que está acontecendo nacionalmente e 
acaba sendo ruim.

Sr. Presidente, em algum momento, vou ter que 
dar uma parada aqui porque estou com um aparelho 
que mede a pressão 24 horas por dia. Nós, que estamos 
na vida pública, infelizmente, acabamos tendo que ter 
uma precaução maior, uma vez que nossas atividades, 
que muitas vezes podem parecer fáceis, são árduas. 
Mas elas também são, acima de tudo, gostosas por-
que refletem o anseio da população, a necessidade de 
pessoas comprometidas com a causa pública.

Eu falava agora há pouco e o Presidente Cris-
tovam até disse: “Olha, você é bom de garganta por-
que você, falando ao celular, dava quase para ouvir 
no microfone.” Eu peço desculpas. Eu estava falando 
ao telefone com o meu grande amigo, particular ami-
go, parceiro de todas as horas, uma das pessoas que 
me trouxeram para a vida pública. Um foi o Salomão, 
que foi meu secretário de Estado, é meu assessor em 
Rondônia, continua junto conosco; o outro é o João 
Cahulla, que foi um grande propulsor, no começo de 
90, quando se criava a expectativa de uma Rolim de 
Moura melhor, quando ganhamos a administração. 

É muito fácil, Sr. Presidente. As lideranças da 
comunidade, da sociedade trabalham para que entre-
mos na vida pública e, depois, deixam o abacaxi para 
descascarmos sozinhos. Depois de ganhar as eleições 
em 97, em Rolim de Moura, falei que aqueles que ti-
nham me colocado naquele local tinham a obrigação 
e o dever de me ajudar a construir uma cidade melhor. 

Foi assim que fiz e foi dessa maneira que o João 
Cahulla virou meu chefe de gabinete, meu secretá-
rio particular. Depois, coordenou a minha campanha 
para Governador do Estado de Rondônia, quando a 
maioria da classe política não acreditava. E nós, com 
um projeto de moralização, de devolução da credibi-
lidade para o povo, tanto da zona rural quanto para a 
classe política, os servidores públicos, os moradores 
da cidade, do perímetro urbano, conseguimos ganhar 
o Governo do Estado e, lá, ele assumiu a cadeira de 
Chefe da Casa Civil. No meu segundo mandato, na 
minha reeleição, coloquei-o como meu candidato a 
vice-governador na chapa junto comigo. Muitos até me 
chamaram de louco, mas, no primeiro mandato, havia 
uma candidata junto comigo e um vice, que acabaram 
me dando trabalho naquela época. 

O vice é uma pessoa que, além de estar de bem 
com a sociedade, tem que estar de bem com o go-
vernador, com o prefeito, com aquele que conduz o 
trabalho no dia a dia, e o João Cahulla sempre fez 
isso. Foi meu Vice-Governador, assumiu o Governo 
do Estado de Rondônia, foi Governador por nove me-
ses, continuou o trabalho que eu vinha fazendo junto 

com a população, e, ao mesmo tempo, foi candidato à 
reeleição. Não tivemos sucesso, isso é verdade, mas 
não fomos nós que perdemos, João Cahulla, não foi 
você que perdeu, não. Quem perdeu, na verdade, foi 
a comunidade, foi a população, foi o povo do nosso 
Estado de Rondônia.

Por que eu falo que acabou perdendo? Muito 
simples. Prometeram que, na nova Rondônia, no novo 
governo, haveria diálogo; que, no novo governo, não 
haveria greve. Prometeram que, a nova Rondônia seria 
um paraíso e que tudo seria diferente. E não foi isso 
que aconteceu.

Ao mesmo tempo em que tudo isso aconteceu, 
João Cahulla, que está me assistindo, está nos acom-
panhando, pôde a população, no dia a dia, perceber a 
diferença. A diferença, Sr. Presidente, que existe com 
aquele que governa com inteligência, com aquele que 
administra com sabedoria, com aquele que exerce o 
cargo com competência.

Infelizmente, o governo da nova Rondônia enga-
nou o povo do meu Estado; o governo da nova Ron-
dônia iludiu a população do meu Estado. Hoje é greve 
para tudo quanto é lado. A Polícia Militar que tinha 
viatura, que tinha estrutura, que tinha condições de 
trabalhar, hoje não tem nem material de limpeza; nem 
papel higiênico há no banheiro. Enfim, a situação no 
nosso Estado não está boa.

Mas eu dizia para o meu amigo e companheiro 
João Cahulla que não desistisse, que continuasse fir-
me, porque a melhor coisa que há são as pessoas, Sr. 
Presidente, nossos eleitores fazerem um comparativo 
entre aquilo que foi feito e aquilo estão fazendo. Para 
saber o tanto que foi importante a administração do Ivo 
Cassol naquela época, como também o que foi que o 
governo da nova Rondônia prometeu.

Não foi diferente com o Governador João Cahulla; 
isso é normal da pessoa, é normal do nosso cidadão. 
Apesar de as coisas estarem andando, progredindo e 
crescendo, a pessoa, o ser humano vai buscar algo 
melhor. Isso é de nós, seres humanos. A mesma coi-
sa com um político, que entra na vida pública como 
Vereador, depois, quer ser Deputado Estadual, quer 
ser Prefeito, quer ser Deputado Federal, Senador, 
Governador e, se puder, até Presidente da República.

Mas a melhor coisa é a comparação entre o ges-
tor do passado e o gestor do presente. Eu me recordo 
da época do Teixeirão, lá atrás, na época do território 
de Rondônia.

Quando o Estado de Rondônia foi criado, os par-
tidos políticos, comandados, na época e até hoje – o 
Governo do Estado também –, pelo PMDB, pelo próprio 
PMDB, fizeram uma revolução no Estado para tirar o 
Governador Jorge Teixeira. Quando o Governador Jorge 
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Teixeira, que era aquele cara duro, competente, sério, 
de palavra, foi tirado do Palácio, ele foi vaiado por ser-
vidores, por políticos e acabou, depois, morrendo de 
desgosto. Pouco tempo depois, essas mesmas pessoas 
andavam pelos quatro cantos do Estado de Rondônia, 
perceberam o erro que cometeram e passaram a di-
zer o seguinte: “nós éramos felizes e não sabíamos”.

O salário dos servidores públicos do meu Estado 
atrasou. As coisas complicaram. Os encargos sociais 
não foram pagos. Vários governos se sucederam, e 
eu e o meu Vice, que virou Governador, João Cahulla, 
fomos os únicos Governadores que, em oito anos, 
pagamos os encargos sociais dos servidores em dia, 
sem atrasar um centavo.

Se dependessem, na aposentadoria, do dinheiro 
que depositado no Iperon, na época dos ex-governa-
dores, com certeza, os servidores estariam passando 
fome. Mas nós, João Cahulla, na nossa gestão, além 
de devolvermos a credibilidade e a confiança para o 
povo do nosso Estado, resgatamos a sua dignidade.

Tivemos, na Assembleia Legislativa, no segundo 
mandato, Deputados comprometidos com a causa pú-
blica, vários parceiros e amigos, a exemplo do Deputa-
do Tiziu Jidalias, que foi meu Líder naquela Casa, que 
foi e é uma grande liderança política da grande região 
de Ariquemes. Ao mesmo tempo, todo esse trabalho 
foi comandado pelo Deputado Neodi Carlos, nosso 
Presidente da Assembleia Legislativa – eu falava com 
ele ontem –, um guerreiro, um empreendedor. Ele é da 
região de Machadinho. Machadinho, que está virando 
celeiro agrícola por iniciativa dele, está hoje, nesses 
dias, colhendo soja e plantou arroz. Ele é realmente 
um empreendedor e, como Presidente da Assembleia 
Legislativa, Sr. Presidente, deu um exemplo para o Bra-
sil, devolvendo mais de R$100 milhões para os cofres 
públicos. Nós fizemos obras importantes nos quatro 
cantos do meu Estado com o retorno do recurso que 
a Assembleia Legislativa do meu Estado economizava. 
Que exemplo bonito!

Que bonito seria se a maioria das câmaras mu-
nicipais devolvesse também recurso, dinheiro para a 
prefeitura fazer obras na área da saúde, da educação, 
enfim, naquilo que há necessidade! E aí eu falaria para 
o prefeito, para os secretários: divulguem, falem dos 
vereadores, falem da Câmara quando fazem isso, por-
que é um trabalho, é uma devolução que, na verdade, 
significa crédito para aqueles que economizaram, que 
não gastaram simplesmente porque tinham esse direito 
de gastar, como alguns dizem, de qualquer maneira. 
Então, é isso que eu quero aqui destacar.

Além do Deputado Neodi, essa grande liderança, 
parceiro de todas as horas, Deputado Estadual que 
continua lá trabalhando, defendendo, tendo sido junto 

comigo um guerreiro para moralizar o nosso Estado de 
Rondônia, também não foi diferente com o Deputado 
Luiz Cláudio, outro guerreiro, que foi meu Secretário 
de Agricultura e que continua defendendo o setor pro-
dutivo. Só que, infelizmente, neste ano, Deputado Luiz 
Cláudio, o governo da nova Rondônia nem sequer dis-
tribuiu sementes de feijão. E hoje o quilo de feijão, na 
prateleira, está R$10,00 e, se facilitar, vai para R$12,00, 
vai para R$13,00, vai até para mais.

Os agricultores do meu Estado, Sr. Presidente, 
foram pegos de surpresa, porque o comércio, as ca-
sas agropecuárias não se prepararam para comprar 
sementes, pois, todo ano, na época em que eu fui 
Governador, nós distribuíamos sementes de feijão e o 
agricultor devolvia o mesmo peso para nós distribuir-
mos às famílias carentes para ajudar na cesta básica. 
Portanto, o Deputado Luiz Cláudio foi outro guerreiro, 
outro parceiro.

O Deputado Maurão de Carvalho, companheiro 
do meu Partido, também foi um verdadeiro parceiro. 
O Deputado Luizinho, que começou em Vilhena e foi 
para a Alvorada, é outro guerreiro, como o Deputado 
Tucura também. O Deputado Lebrão, da BR-429, que 
hoje tem a filha como prefeita do Município de São 
Francisco, e o Deputado Jair Miotto, cujo filho hoje é 
prefeito de Monte Negro.

Enfim, eu tenho e continuo tendo vários parcei-
ros, Deputados, companheiros de todas as horas, que 
me ajudaram a moralizar e consertar esse Estado, a 
exemplo do Deputado Federal Carlos Magno, que foi 
prefeito de Ouro Preto e fez um trabalho extraordinário. 
Ele é um grande técnico agrícola e foi quem ajudou a 
fazer a ocupação da Amazônia, Rondônia, como téc-
nico. Foi Deputado Estadual, foi secretário de Estado 
e hoje é Deputado Federal.

É assim que nós temos trabalhado. É por isso 
que Rondônia tem dado certo. E hoje a história é a 
mesma daquela época do Teixeirão. Para aqueles que, 
em 2010, diziam que o Ivo Cassol foi ruim, foi casca 
de ferida, foi grosso, foi ditador, eu quero aqui deixar 
bem claro: o bom gestor é aquele que tem competência 
para administrar a própria casa, o próprio comércio, a 
própria empresa. Esse é o gestor. É aquele que sabe 
dizer “sim”, é aquele que sabe dizer “não”. E não aquele 
que promete algo que não pode cumprir, que não pode 
pagar, a exemplo do que acontece hoje no Estado de 
Rondônia, onde há fornecedor que está, há um ano, 
um ano e meio, sem receber. A situação é precária.

Quanto à saúde, no meu tempo, Sr. Presidente, 
os hospitais eram lotados, mas havia medicamento, 
havia material ortopédico, havia material para penso. 
Hoje, infelizmente, cirurgias são canceladas, porque 
falta agulha ou falta linha para costurar.
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É triste ver o nosso Estado dessa maneira, mas 
vamos desistir por causa disso? Não, Sr. Presidente. 
Não, meus amigos e minhas amigas de Rondônia. 
Vamos levantar a cabeça. Errar é humano! Vamos co-
meçar a planejar, já, 2014.

E de que maneira pensar em 2014? Com uma 
composição nova e, ao mesmo tempo, com o fortale-
cimento de novas lideranças políticas, para ajudar a 
compor.

Agora, para isso, é importante uma coisa: não 
trazer os caciques políticos, que são acostumados a 
mamar às custas do dinheiro público, com a miséria da 
nossa população e em cima da saúde, da educação e 
da segurança pública. Ao contrário, nós temos de ter 
essa consciência, essa responsabilidade, como eu fiz 
em 2002, quando peitei todos os políticos do meu Es-
tado; vencemos e fizemos a diferença. Reintegramos 
mais de 10 mil demitidos, fizemos concurso para mais 
de 18 mil pessoas, e as coisas funcionavam, o governo 
se entendia. No meu governo, eu não aceitava que um 
secretário falasse uma coisa e outro, de outra Pasta, 
falasse outra.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, friso isso 
porque vejo hoje muitas obras importantes paradas 
no País.

Eu não consigo entender Brasília. Nesses dias, 
eu quase perdi o voo para o meu Estado, Sr. Presiden-
te, porque saem daqui vários eixinhos, eixão e não sei 
mais o que; são tantas as principais que existem aqui, 
mas, quando você vai ao aeroporto, diminui para duas 
pistas. Aí, na baixada, há uma área que é uma reser-
va, que não sei como é tratada aqui, mas é um parque 
ecológico. Não pode duplicar e botar mais uma pista!

Agora, eu pergunto para vocês daqui de Brasília: 
de quem é o governo de Brasília? É do PT. Quem é 
a Presidente da República? É do PT. Nós, seres hu-
manos, não podemos perder para um lagarto, perder 
para uma minhoca, perder para um calango. Que País 
é este em que nós vivemos? A caneta de quem é? É 
do Governador.

E por falar em Governador, o jogo inicial da Copa 
das Confederações será amanhã; nem começou e já 
trancaram Brasília. Para chegar aqui já está sendo uma 
novela. Por que não fazem isso amanhã? É tão fácil, 
gente! Isso é um jogo só, é só um jogo.

Mas eu quero continuar falando aqui sobre a 
possibilidade da construção de uma terceira pista, 
uma quarta pista.

É esse o modelo, é esse o exemplo que nós vamos 
dar para os demais governadores de Estado, é esse 
o modelo que nós vamos dar para os demais presi-
dentes – lógico que eles vão de helicóptero, por cima, 

então, não vão passar por isso, ou vêm parando todo 
mundo, jogando todo mundo fora, para passarem direto.

Não podemos, simplesmente, por interesse inter-
nacional ou interesses escusos, parar uma usina como 
Belo Monte, parar a Usina do Rio Madeira, parar uma 
obra na rodovia, como a BR-101, a sua duplicação.

Todo mundo sabe que é por lá que têm que pas-
sar essas obras estruturantes. Nós falamos ontem pela 
manhã com o General Jorge Fraxe, do DNIT, com o 
Diretor de Licenciamento do Ibama. E eu não culpo 
nem o Ibama, não culpo a Sedam; eu só peço para a 
Presidente Dilma, que é uma mulher arrojada, deter-
minada, mandar um projeto para esta Casa, mas um 
projeto de cima para baixo, para todas as obras es-
truturantes de interesse nacional. Nós não podemos 
deixar interesses individuais atrapalharem, pararem 
essas obras.

O problema das nossas obras no Brasil não é 
falta de dinheiro, é falta de entendimento dos próprios 
órgãos. Eles têm que se entender. Nós não podemos 
aceitar o Ibama jogar para o lado... Está aí um exem-
plo do que está acontecendo hoje com a Funai, com 
os índios, essa guerra contra quem produz.

Eu digo o seguinte, Sr. Presidente, índio não quer 
mais terra, índio quer ter o direito de tirar das suas re-
servas, da sua terra, a riqueza que lá existe, para não 
viver com o pires na mão, pedindo esmola, para não 
pedir esmola nem para a Funasa, nem para o Gover-
no, nem para ninguém.

Nós temos a maior jazida de diamantes do mundo 
em Espigão d’Oeste, na reserva Roosevelt. (Pausa.)

Mas, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, temos 
a maior jazida de diamantes do mundo no Estado de 
Rondônia. E os índios não têm o direito de tirar. Mas o 
diamante sai no contrabando. O diamante sai da nossa 
terra, do nosso Estado, do nosso País, contrabande-
ado, para outros países. Então, na verdade, os índios 
precisam – eu gostaria que os índios estivessem me 
assistindo – (...)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) bri-
gar para poderem tirar das suas propriedades, fazer o 
manejo florestal. Hoje, as madeiras saem, e saíram do 
meu Estado até com autorização do Ministério Público 
Federal. Saíram com autorização. Se é o senhor que 
autoriza, o senhor vai preso. Se for eu que autorizo, 
respondo a processo, vou preso. Mas o procurador do 
meu Estado autorizou tirar madeira de área indígena. 
Resultado: é ilegal, é crime. Por que não começar a 
legalizar, como ocorre no Canadá, para que os nossos 
índios possam tirar da sua propriedade, um direito que 
eles têm como os demais brasileiros? Ele também é 
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brasileiro. Foi ele que veio antes de nós para cá. Nós 
somos descendentes de alguma coisa; eles não são 
descendentes de nada, são brasileiros puros. Essa é 
a diferença. 

Mas, não. Os nossos índios são escravos da bu-
rocracia, do sistema. Eles podiam explorar as riquezas 
que há dentro da reserva. E não há só diamante, não. 
É cobre, Sr. Presidente, é ouro. As maiores riquezas 
estão todas dentro das áreas indígenas. Os índios 
podiam estar andando com carro zero, não só o ca-
cique. Os demais índios podiam ter casa nova, casa 
boa. Ah, agora, vamos fazer casa para eles do Minha 
Casa, Minha Vida. Libera, para poderem tirar essa ri-
queza das áreas indígenas, que eles não precisam de 
esmola de ninguém. 

Mas, não. É só interesse de algumas ONGs, de 
alguns xiitas ou mesmo da Funai, querendo que eles 
continuem nessa miséria, querendo que continuem 
nesse confronto com pessoas que estão ali, há 20, 30, 
50, 150 anos, já com escritura pública, dada por órgão 
público. E, agora, vai lá o governo, toma, joga para fora, 
como se aqueles produtores fossem bandidos. Se for 
assim, na Bahia, em Porto Seguro, terão de tirar todo 
mundo de lá, quando se descobriu o Brasil, também 
havia índio. Havia índios nos quatro cantos.

No meu Estado, os índios não querem mais am-
pliar as suas áreas de terra, não querem conflito com 
os vizinhos. O que eles querem é ter o direito de ex-
plorar a riqueza que há dentro da sua propriedade. É 
isso que essa Casa, é isso que a Presidente do Brasil, 
é isso que o Ministro da Justiça precisa fazer urgen-
temente, Sr. Presidente, sob pena de vermos mais e 
mais e mais conflitos com morte, como está aconte-
cendo todo dia com índios por aí.

Os índios do meu Estado, infelizmente, constante-
mente – como falei hoje do índio João, um dos líderes 
da Aldeia Rio Branco –, até, no Luz para Todos, eles têm 
dificuldade para ser atendidos; até nos medicamentos 
eles têm dificuldades; quando, na verdade, têm uma 
área imensa que podem fazer o manejo florestal, sem 
precisar derrubar, e, ao mesmo tempo, não precisarem 
ficar dependendo de ninguém e ter seu próprio dinheiro 
para poder fazer as suas coisas. Não na ilegalidade, 
mas na legalidade. É isso que precisamos fazer.

Não estão fazendo? Vão continuar do jeito que 
está? Então, quero dizer para vocês aqui, desta tribuna: 
estamos sendo roubados! Estamos sendo roubados! 
Mas, como, se a área é indígena? É área indígena, 
mas é do Brasil; é nossa, do Governo Federal. Esta-
mos sendo roubados, porque a jazida de diamante da 
Reserva Roosevelt, em Espigão do Oeste, continua a 
extração ilegal de diamante até hoje. Lá, assassina-

ram 29 garimpeiros. Fez-se barulho na hora, ninguém 
denunciou ninguém e ficou por isso mesmo. 

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Até quan-
do vão continuar esses conflitos? Até quando margi-
nais vão ficar lá dentro, enganando índio e os índios, 
ao mesmo tempo, têm de estar enganando as demais 
autoridades para poder vender o seu produto, o próprio 
diamante, para o contraventor, para o contrabandista. 
Até quando isso, Sr. Presidente? 

É isso que temos de parar. É por isso que esta-
mos vendo, hoje, o País da maneira que está. 

Tenho outro exemplo: a BR-319 – se o senhor 
me permitir mais cinco minutinhos – que interliga Porto 
Velho a Manaus. Em 1977, quando fui com meus pais 
para Rondônia, tinha um caminhão Chevrolet verde; no 
tempo da seca, eu puxava madeira de Colorado, que 
começou a abrir para Vilhena; e, no tempo das águas, 
eu fazia Porto Velho - Manaus com banana. Eu tinha 
um caminhãozinho, e lá só se podia andar com meia 
carga. Eu saía às cinco horas da manhã; às seis ho-
ras da tarde eu estava dentro de Manaus. Eu estava 
lá no Rio Amazonas, atravessando o Rio Amazonas, 
a BR-319 asfaltada. 

Nós estamos no novo milênio, 40 anos depois, 
praticamente, e não existe mais a BR, meus amigos 
estudantes aqui presentes. Não existe mais a BR-319. 
Foi com dinheiro emprestado que fizeram aquela BR. 
A interligação do País de Norte a Sul, Centro-Oeste a 
Oeste, Norte e Nordeste, e o Norte, hoje é só por água. 

A máfia que existe no transporte fluvial de Porto 
Velho - Manaus, Manaus-Porto Velho quer, de toda 
maneira, inviabilizar a 319, mas aí vem a questão am-
biental. Uma BR que já existe, no meio, não tem licen-
ça para poder fazer e recuperá-la – 40 anos depois! 
O Governo quer fazer, mas aí os órgãos ambientais 
não aceitam. É nisso que a Presidente Dilma precisa 
usar a caneta e mandar um projeto para esta Casa. 
Quem precisa dessa rodovia não é o Amazonas, não. 
Quem precisa é o Brasil! É o Brasil que precisa! Nós 
que precisamos, Sr. Presidente!

Eu ouvia ontem os Senadores Blairo Maggi, Jay-
me Campos na Comissão de Agricultura – a duplicação 
da BR de Rondonópolis até Cuiabá! São obras estru-
turantes de interesse nacional. Não são de interesse 
de uma empresa, ou de um político, ou de alguém in-
dividual. É de interesse nacional!

Então, meus alunos que estão aqui presentes, 
obras de interesse nacional, que é para a infraestru-
tura, desenvolvimento e progresso. Precisa, sim, ter o 
dinheiro à disposição, mas evitar também os entraves 
da burocracia de um sistema que foi criado. A maio-
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ria dessas situações foi criada lá atrás, de governo a 
governo, e hoje, infelizmente, nós estamos sentindo o 
gosto amargo.

Da mesma maneira, eu vejo tantas obras – o se-
nhor que foi governador, e eu que fui governador tam-
bém, e nós temos aqui também um que foi governador 
também do Distrito Federal – que o Tribunal de Contas 
da União mete a caneta, porque diz que está irregular.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Gente, 
no preço básico para uma obra de construção civil, só 
muda o frete de um Estado para outro. A areia, a brito e 
o cimento são os mesmos; a mão de obra é a mesma. 
No preço da terraplanagem para se fazer uma obra em 
Brasília, em São Paulo ou em Rondônia, muda sim-
plesmente o frete de um Estado para outro. Você pode 
ter um preço base nacional; mas, hoje, o que vemos é 
distorção nacional. E aí se pára uma obra aqui, outra 
obra ali, outra obra lá, e nós, infelizmente, capengan-
do, pedindo esmola, quando deveríamos estar dando 
exemplo nacionalmente.

Um exemplo que aconteceu, nesta Casa, da me-
dida dos portos, sobre a qual eu ouvi V. Exa há pouco 
discursando, que não deu tempo nem de rever exata-
mente o que estávamos aprovando. 

O Governo Federal demorou muito, criticou mui-
to a privatização, mas, no final, teve de concordar que 
o que o Governo Federal e o governo do Estado não 
dão conta tem de ser passado para quem dá conta de 
fazer. Porque, infelizmente, hoje o nosso gargalo nas 
nossas rodovias, nas nossas (...)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) fer-
rovias e nos nossos portos tem engessado o nosso 
Brasil, e nós temos perdido clientes em nível nacional. 
O nosso custo Brasil é muito caro. O feijão e o arroz 
que são colocados nas mesas das nossas casas fi-
cam mais caros. 

Eu sou produtor, mas, para isso, nós temos de 
ter facilidades. Nós não podemos deixar o lobby dos 
fabricantes de caminhões inviabilizar a construção das 
ferrovias no nosso País. Não podemos deixar isso! Não 
pode o lobby simplesmente atrapalhar. “Ah, mas vai 
garantir emprego.” Está garantindo emprego em São 
Paulo, mas não está garantindo emprego aqui, em 
Brasília; não está garantindo emprego em Rondônia; 
não está garantindo emprego na maioria dos Estados. 

Não somos contra as fábricas de carros, de cami-
nhões. Eu sou contra viabilizar e priorizar e, ao mesmo 
tempo, não ter a rodovia, como acontece com a BR-
364, de Vilhena a Porto Velho, que infelizmente é uma 
porcaria cheia de buraco. 

E aí nós temos o trecho da BR-364 de Nova 
Mamoré (...)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) a 
Guajará-Mirim, Sr. Presidente – só para concluir, mais 
cinco minutinhos – que é a 425. Nós estivemos lá com 
a Bancada Federal caminhando, acompanhando. O 
Presidente da Assembleia, Hermínio, também man-
dou um vídeo para o nosso Presidente da Comissão 
de Infraestrutura, o Senador Fernando Collor, também 
reivindicando. Foram licitados dois lotes. Um lote deu 
participação e o outro lote deu deserto. E esse lote que 
deu deserto tem que licitar de novo. 

E você sabe quem foi, Sr. Presidente, que partici-
pou? Antes, foi a empresa Delta, a empresa complicada 
envolvida em tantos rolos e escândalos nacionais. E aí 
o povo do meu Estado é penalizado com isso. 

Então, eu preciso e precisamos – eu falei para o 
general – urgentemente da ordem de serviço do trecho 
que já foi licitado para concluir a licitação. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente – pasme aqui 
pelo que eu vou dizer para o senhor –, tanto nós bri-
gamos para a construção da ponte do Rio Madeira (...)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) na BR-
364, que interliga Rondônia ao Acre, mas, infelizmente, 
por uma liminar da Justiça, cancelou-se a licitação. O 
lobby daquela empresa – são meus amigos empre-
sários – que está lá faturando com as balsas no rio. 

Mas nós não podemos deixar os interesses de 
uma empresa de um grupo prevalecer sobre a deman-
da e a vontade da população do Acre e de Rondônia. 
É inaceitável!

Precisamos que o DNIT, urgentemente, recorra, 
porque estava em processo licitatório e o Juiz deu a 
liminar para cancelar a licitação. 

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com 
isso está penalizando, Sr. Presidente, toda população 
daquela região. 

Não é o Ivo Cassol que está pedindo aqui. Aqui 
é o Senador Ivo Cassol que está solicitando. Nós pre-
cisamos interpretar a lei.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Nós te-
mos a rodovia que interliga o Brasil com o Oceano 
Pacífico, a Transoceânica. Toda ela foi construída por 
um país pobre, que é o Peru, financiada pelo Brasil. 
Lá há rios muitos maiores que os nossos, e lá já tem 
ponte e aqui no nosso nós não temos.
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Então, é triste ver as dificuldades que nós temos.
Da mesma maneira, para concluir a BR-364, Sr. 

Presidente, vários lotes foram licitados, a empresa 
pegou ordem de serviço; outros estão fazendo a con-
clusão da BR-364, das licitações, mas precisamos, 
urgentemente, a duplicação, a terceira faixa, porque o 
povo do meu Estado não consegue mais andar colo-
cando em risco as suas vidas e a dos seus familiares 
e amigos naquela rodovia.

Só para concluir, mais dois minutinhos, Sr. Pre-
sidente, para concluir, mais cinco minutinhos, dois mi-
nutos para concluir.

Obrigado, pela compreensão, Sr. Presidente. É 
que hoje é sexta-feira e, ao mesmo tempo, amanhã é 
o jogo do Brasil. Esperamos que o Brasil, os nossos 
jogadores façam a diferença, porque, infelizmente, nos 
últimos jogos, a não ser no último, fizeram a diferença. 

Além disso tudo, eu quero aqui, Sr. Presidente, 
agradecer a compreensão dos meus amigos, das mi-
nhas amigas, das lideranças políticas do meu Estado, 
dizer para a população, para os amigos e as amigas 
que sempre me acompanham, os que não acompa-
nhavam e hoje estão, de cabeça erguida, ajudando, 
pegando firme nessa bandeira, a minha irmã Jaqueline, 
que está à frente do PR, no meu Estado, comandando 
e fortalecendo o grupo das mulheres para fazer a dife-
rença e o melhor, as pessoas que não fazem parte da 
política ainda, que venham se somar à gente, venham 
trazer sangue novo (...)

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – (...) para 
que nós possamos fortalecer não só o Estado, mas, 
principalmente, também, aqui o Governo Federal no 
próximo ano.

Então, Sr. Presidente, quero, aqui, agradecer a 
todas as senhoras – especialmente às senhoras do 
círculo de oração – aos senhores, aos jovens, às crian-
ças, a todos os amigos da terceira idade que, quando 
vão à igreja, ou mesmo em casa, Sr. Presidente, es-
tão sempre orando pelas autoridades, estão sempre 
orando pela pessoa do Senador Ivo Cassol.

Obrigado, de coração! Muitos políticos não sa-
bem dar valor, mas eu sei o valor, o peso e o poder 
da oração.

Agradeço a Deus! Continuo orando por todo mun-
do, independentemente de cor partidária, pelos novos 
prefeitos, pela Presidente, para que Deus possa nos 
iluminar, dando saúde e paz; do restante, Sr. Presiden-
te, nós corremos atrás. 

Um abraço, obrigado. Que o Brasil seja vitorioso 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senador. Foi um prazer tê-lo 
na tribuna.

Eu pergunto ao Senador Casildo Maldaner se vai 
fazer uso da palavra.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – V. Exª está com o ex-Governador aguardando-o.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – É verdade. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Fora do microfone.) – Faça uma permuta com o 
Senador Ivo, que é catarinense. Pode? Aí, eu dou o 
recadinho.

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Isso.

Convido, então, o Senador Ivo Cassol para pre-
sidir a sessão a partir de agora.

O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Obrigado, Senador, que presidiu até este mo-
mento a Mesa.

Ao mesmo tempo, eu quero aqui passar a pala-
vra para o Senador Casildo Maldaner, que é do oeste 
catarinense, do Estado que me criou, apesar de, de-
pois, eu ter escolhido o Estado de Rondônia para viver.

Senador Casildo Maldaner, que é da região de 
Maravilha, modelo, quero mandar um abraço, se V. Exª 
me permitir, para todos os amigos de infância, àquelas 
pessoas que continuam fazendo do oeste catarinense 
de Maravilha aquela cidade maravilhosa. Maravilha é 
conhecida como a cidade capital da criança. 

Então, Casildo Maldaner, para mim, é um moti-
vo de alegria estar aqui no Senado junto com V. Exª.

Passo, então, a palavra a V. Exª, neste instante, 
para que possa usá-la no tempo regimental.

Obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Eu agradeço a V. Exª, Senador Ivo Cassol.

Aliás, aproveitando o fato de Santa Catarina ser 
também terra de V. Exª, não só de seu pai, o Redi-
tario Cassol, mas de sua família e de outros tantos 
catarinenses que a Rondônia foram, quero também 
deixar um abraço a todos os Rondonienses que são 
do Sul do Brasil e, em especial, do nosso Estado, que 
é Santa Catarina. Somos irmãos quer em Rondônia, 
quer em Santa Catarina, quer no Brasil inteiro. Essa é 
a grande verdade!

E V. Exª saiu do nosso Estado, do oeste catari-
nense e foi governador de Rondônia – por duas vezes, 
se não estou equivocado – e um grande prefeito...
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Só para lembrar, se o senhor me permitir, quando 
eu fui Prefeito de Rolim de Moura, no meu segundo 
mandato, foi feita uma pesquisa pelo SBT e Brasma-
rketing, se não estou enganado, em 2000. E eu fui o 
22º melhor prefeito do Brasil.

Vocês imaginam quem foi que me entregou, aqui 
em Brasília, o troféu pela administração, como gestor 
público? O Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Muito obrigado. Rondônia merece!

Serei breve. Eu gostaria de trazer a importância 
das micro e pequenas empresas. Em breves palavras, 
farei um destaque sobre isso.

Caro Presidente em exercício Ivo Cassol e caros 
colegas, um novo sonho brasileiro releva uma interes-
sante e alvissareira mudança de paradigma. Mais de 
44% dos cidadãos almejam ter um negócio próprio, 
em vez de um emprego formal. 

A notícia é motivo de comemoração e, mais do 
que isso, da atenção do Poder Público, que deve in-
centivar ainda mais essa nova postura. 

A revelação é do Monitor Global do Empreende-
dorismo, edição de 2012, pesquisa mundial que reúne 
informações sobre o mercado empreendedor em 69 
países do globo.

No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo Instituto 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade e conta com 
a parceria técnica e financeira do Sebrae. 

Por isso, eu digo que vale a pena destacar, por-
que o novo sonho brasileiro releva uma interessante 
– e repito: releva uma interessante – e alvissareira 
mudança de paradigma. Mais de 44% dos cidadãos 
desejam ter um próprio negócio, em vez de um em-
prego formal. Quer dizer, o empreendedorismo está 
recebendo uma certa energia, está partindo à inova-
ção e à expectativa de... Como V. Exª, como a família 
de V. Exª, como empreendedores que começaram no 
nosso oeste catarinense, enfim, em todos os lugares, 
e do Sul foram subindo essa parte ocidental do Brasil. 
São espécies de bandeirantes...

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Só um aparte, Excelência.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Claro.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Nós temos aqui, hoje, visitando o Senado, vários 
grupos de jovens dos quatro cantos do Brasil, prova-
velmente estão vindo aí assistir ao jogo da Seleção 
Brasileira, foram sorteados na compra dos ingressos 
e estão nos visitando. Nós estamos falando dessa mi-
gração do Sul para o Norte, para o Nordeste e Cen-
tro-Oeste, e vice-versa, Brasília não foi diferente, e o 

senhor está batendo na tecla, em cima. Então, só para 
complementar aos nossos jovens. Sejam bem-vindos, 
sucesso, se sintam em casa aqui em Brasília.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Da mesma forma, eu me associo. Assistimos a 
essa expectativa do jogo de amanhã, do jogo que vai 
acontecer aqui, no Garrincha, já aparecem os brasilei-
ros de todas as regiões, aliás não só do Brasil, como 
de outros países que estão chegando. Os nossos cum-
primentos porque estão aproveitando para conhecer 
uma parte do Congresso Nacional, há a Câmara dos 
Deputados e há o Senado. 

Hoje é um dia de sexta-feira. Na sexta-feira não 
há sessão deliberativa, por isso é que geralmente a 
gente não permanece em Brasília. Viajam os três Se-
nadores que representam cada Estado da Federação 
para os seus Estados para atender compromissos em 
suas respectivas Federações, em seus Estados, são 
compromissos que pelo Estado inteiro sempre há – um 
dia nos Municípios, ou encontros em universidades, 
ou debates em sindicatos, associações comerciais e 
industriais, confederações – e aí começa a caminha-
da de fim de semana. Sexta, sábado e domingo é a 
maratona que a gente empreende, cada um em seu 
Estado, no Brasil inteiro. E nas segundas-feiras, no fim 
do dia, começa o retorno para as decisões das deli-
berativas, dentro das terças, quartas e quintas-feiras 
aqui no Congresso Nacional. 

Essa maratona vai e vem, vai e vem, e vai sentir 
indo aos encontros, e nos seus Estados, as reivindi-
cações, quer em Rondônia, quer em Santa Catarina, 
quer no Rio Grande do Sul, quer em Pernambuco, 
quer não sei onde, em todos os lugares, quer em São 
Paulo, no Rio, no Espírito Santo, cada um vem com 
uma bagagem às segundas-feiras dos fins de semana 
em que perambularam, em que andaram pelo Estado 
afora. E as reivindicações são diversas. Ou outras, são 
ponderações, reclamações em todos os sentidos, e 
você acaba ouvindo o palpitar do dia a dia. E também, 
durante a semana, representações de prefeitos, orga-
nizações, universidades, sindicatos, que estão também 
em Brasília para acompanhar os debates, audiências 
públicas e as decisões aqui no Senado. 

Mas essa é a vida, quem está na vida pública 
tem que ser um livro aberto. Não pode dizer assim: 
neste fim de semana eu vou ficar de pernas para o ar. 
Não há isso, não há isso, não tem jeito. Porque são 
tradicionais, são festas das comunidades e elas têm a 
tradição de o Governador comparecer, de o Senador ir, 
o Deputado, o Vereador, e tem-se que ir lá prestigiar, 
sentir a comunidade reunida, conversar com todos. 
Isso faz parte do dia a dia. 
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Eu vinha dizendo que 44% dos brasileiros hoje 
desejam ter o próprio negócio, segundo índice de le-
vantamento feito pelo Sebrae.

De acordo com o Censo das Empresas Brasilei-
ras realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário, o Brasil possui atualmente quase 13 milhões 
de empreendimentos, incluindo seus estabelecimentos 
matriz e filiais. Destes, 90% são de empresas e em-
preendimentos privados, 9% de entidades privadas 
sem fins lucrativos, enquanto as entidades públicas 
governamentais somam 1%.

Entre esses milhões de empreendimentos, uma 
categoria merece destaque especial: as micro e pe-
quenas empresas, incluindo aí as empresas e micro-
empreendedores individuais. Elas são os motores da 
nossa economia, representam 99% das empresas na-
cionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 
40% da massa salarial brasileira.

São dados bonitos, e vale a pena repetir: entre 
esses milhões de empreendimentos – quem diz não 
sou eu; é o próprio Sebrae, de acordo com o Censo 
das Empresas Brasileiras – uma categoria merece 
destaque especial, são as micro e pequenas empre-
sas, incluindo aí as empresas e microempreendedores 
individuais. Elas são os motores da nossa economia, 
representam 99% das empresas nacionais, geram 
cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa 
salarial brasileira.

Apesar de sua fundamental relevância...
Digo isso porque essas pequenas empresas estão 

em qualquer lugar, elas descentralizam o Brasil, elas 
não ficam em grandes centros urbanos. Elas procuram 
ir aonde há moradores. Se houver alguns moradores, 
elas vão lá, elas se localizam para dar atenção, para 
levar isso, para buscar ou para intermediar ou para aju-
dar a criar alguma coisa naquela comunidade. Essas 
pequenas empresas é que vão lá. As grandes já não 
querem, porque colocar em cadeia já é mais difícil, 
mas as pequenas vão lá.

Apesar de sua fundamental relevância, o empre-
endedorismo ainda não recebe a merecida atenção 
e, especialmente, os incentivos necessários ao seu 
crescimento. Entre as principais limitantes ao desen-
volvimento da atividade no Brasil, e, portanto, passíveis 
de melhoria, de acordo com os especialistas ouvidos 
nas pesquisas, estão o fator políticas governamentais 
(77% dos entrevistados), seguido por apoio financeiro 
(60%) e educação e capacitação (40%).

Essa percepção dos especialistas evidencia as 
dificuldades do Poder Público no sentido de fomentar 
de forma consistente e sustentável o desenvolvimento 
do empreendedorismo no País. A grande diferença em 
relação à média dos países (40,7%) deve ser vista com 

preocupação, pois não se pode negar a importância 
do Estado na criação de condições favoráveis para o 
florescimento e desenvolvimento dos negócios.

Não podemos negar, evidentemente, os avanços 
na área de políticas públicas no Brasil, a exemplo da 
aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empre-
sa, a implantação do Simples Nacional e a criação do 
Empreendedor Individual.

Há, contudo, inúmeros problemas a serem enfren-
tados. A grande complexidade e a elevada carga que 
o Sistema Tributário Brasileiro impõe às empresas são 
apontadas entre os principais fatores que influenciam 
desfavoravelmente a atividade empreendedora. Aliada 
a isto, está a existência de uma burocracia excessiva 
por parte das instituições públicas – a burocracia –, 
drenando tempo e recursos financeiros que poderiam 
ser aplicados no negócio. Então, essa burocracia que 
é uma loucura! Essa demora para atender, vai e vem. 
“Aí andou?” Andou. Aí pega no sistema: “foi andou, foi 
para um outro setor”. No outro setor aí fica, aí fica, aí 
fica e aí fica. Aí vai, mas vai para outro. E olha, essa 
demora, que é uma reclamação generalizada, Sena-
dor Ivo Cassol.

O tempo necessário para abrir uma empresa é 
exemplo típico disso. No Brasil, regra geral, são ne-
cessários mais de três meses, além da contratação, 
às vezes, de advogado, de contador, e além de um 
alto custo. Muitas vezes é como ocorre isso. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, esse prazo cai para cerca 
de quatro dias, com investimento bem menor. Na In-
glaterra, a abertura pode ser feita pela Internet e leva, 
pasmem, aproximadamente 40 minutos. Essas refle-
xões são muito importantes.

Os reflexos dessas dificuldades causam estra-
gos. O índice de mortalidade das empresas brasilei-
ras, apesar de estar caindo a cada década, ainda é 
considerado elevado. Atualmente, 16% dos empreen-
dimentos morrem no primeiro ano de vida. Entre um 
e cinco anos de vida, 42% dos empreendimentos de-
saparecem, e, até 14 anos de vida, mais de 75% das 
empresas encerram suas atividades. São dados que 
mostram que temos de cuidar.

Não obstante nossas carências, o Brasil tem 
uma série de fatores que favorecem o desenvolvimen-
to empresarial. Diferentemente do resto dos países 
europeus, por exemplo, temos um imenso mercado 
consumidor em ascensão e um clima econômico po-
sitivo. Esse momento se traduz em um universo vasto 
de oportunidades.

O jeitinho brasileiro – por vezes tão condenado 
– é também responsável por dotar nosso povo de cria-
tividade ímpar, com grande capacidade de adaptação 
às adversidades.
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Para que realizemos esse potencial, é preciso 
apoiar e incentivar, permanentemente. É necessário 
diminuir a carga tributária principalmente para as pe-
quenas e médias empresas e no geral. O negócio é 
reduzir, desburocratizar e redistribuir. São três pilares 
fundamentais: reduzir, desburocratizar e distribuir. É 
necessário reduzir a burocracia, apostar na educação 
e qualificação, desenvolver uma infraestrutura eficiente. 
Enfim, criar um ambiente favorável aos negócios é a 
melhor forma de promover o desenvolvimento social 
e econômico do País.

Trago essas reflexões, nesta sexta-feira, Senador 
Ivo Cassol – que está presidindo esta sessão, o que é 
uma honra para nós, catarinenses –, para meditarmos 
no que precisamos porque vemos muita gente que 
pensa em não ficar só vivendo no deixa acontecer. 
Para outros, se chove ou não chove, não interessa. O 
empreendedor olha para o tempo e fica pensando, no 
fim de semana: “O que vamos fazer na próxima se-
mana? Vamos programar. Como vai ser? Quais são 
as perspectivas?”. Ele põe a cabeça para funcionar. 
Outros dizem: “Deixa vegetar. Se vem, vem; se choveu 
ou não, se deu sol, só penso no meu fim do mês, e o 
resto que se dane.”

O empreendedor já pensa diferentemente: “Eu 
quero ter um pessoal comigo. Eles vão nos ajudar. So-
mos parceiros. Vamos empreender, inovar; vamos pen-
sar alguma coisa diferente.” Se ninguém pensar nisso, 
não haverá mais nada. Não haveria as hidroelétricas 
lá em Rondônia, não haveria o desenvolvimento; não 
haveria as pessoas que empreendessem para come-
çar do nada alguma coisa. Minha Nossa Senhora, tem 
de ter coragem!

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Se o senhor permitir...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Coragem. E meter o pé na terra!

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Se o senhor permitir, nobre colega...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – 
RO) – Senador Casildo, o senhor bateu, na verdade, 
em uma tecla fundamental diante de tudo o que tem 
acontecido em nível nacional.

Ninguém nasce grande. Todas as empresas co-
meçaram de um embrião, começaram pequenas. Então, 
é fundamental os Municípios, o Estado e o Governo 
Federal criarem mecanismos de facilidade para essas 
empresas serem abertas e não ficarem na informali-
dade, como tem acontecido, dando oportunidade para 
que elas, na sua pequena criatividade de hoje, possam 
ser um grande negócio amanhã.

Eu dou um exemplo para o senhor.
Cada um que foi para a Região Norte tem uma 

história diferente para contar. O Blairo Maggi conta uma 
história bonita do Mato Grosso, assim como o Jayme 
Campos; a minha família, em Rondônia; a família do Sr. 
João Gonçalves, em Rondônia, e tantas outras famílias 
que foram ocupar a Amazônia para não se entregarem. 
E elas começaram com uma pequena ideia, com uma 
iniciativa, como empreendedores, e hoje são grandes 
ou médias empresas.

E muitos têm até dificuldade, quando a empre-
sa é grande, de dar continuidade, de tocar o negócio, 
porque os herdeiros se acomodam e querem que tudo 
caia do céu, ao contrário de nós, que ajudamos a fa-
zer a diferença. E essas famílias estão acreditando 
no dia a dia. No tempo em que fui Prefeito em Rolim 
de Moura e Governador do Estado de Rondônia, eu 
investi, auxiliei e dei todo o apoio necessário, até em 
relação à junta comercial, para a criação da micro e 
da pequena empresa. Houve essa iniciativa.

Eu ia ao polo de confecção de Pimenta Bueno, 
que foi criado. Eu chegava àquelas residências, onde 
havia meia água, com duas, três, dez costureiras, e as 
incentivava a criar blocos para obterem incentivo fiscal. 
E dava o incentivo fiscal de 85% para todos esses em-
preendedores, esses pequenos empreendedores, os 
micro e pequenos empresários. E hoje, para a minha 
alegria, eu vejo que tantos e tantos cresceram e estão 
ajudando, subsidiando outros.

Então, o senhor está de parabéns, pois está fa-
zendo, no dia 14 de junho, encerrando esta semana 
no Senado, um discurso para a classe que mais em-
prega no País.

Eu queria só aproveitar e dizer que sou contra a 
isenção de IPI para quem compra carro. Sou contra. 
Desculpe-me quem está assistindo. Não se deveria dar 
incentivo para quem compra carro, porque quem tem 
R$30 mil para comprar um carro pode colocar mais 
R$3 mil, e esse dinheiro pode servir para construir 
mais estrada, fazer mais ponte, comprar mais remédio. 
Temos que dar incentivo para as micro e pequenas em-
presas, com isenção zero ou praticamente zero, para 
poder competir com o produto que vem da China e de 
outros países onde a mão de obra é mais barata e o 
mercado é informal.

Portanto, o senhor está de parabéns. Estou falan-
do isso e tenho sempre tenho batido nessa tecla por-
que alguns dizem que a indústria automobilística está 
segurando emprego. Isso é conversa fiada, é conversa 
de bêbado para delegado, desculpe-me a expressão. 
Quem vai comprar um carro não é por causa de três 
contos que não vai comprar; quem vai comprar uma 
moto não é por causa de R$500,00 que não vai com-
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prar. Isso é conversa fiada. A pessoa só aproveitou 
a oportunidade, mas, se deixassem, iria comprar da 
mesma forma.

O que tem que ter é linha de crédito subsidiado 
com juros baixos, para que as pessoas possam pagar 
parcelas dentro do seu orçamento, sem atrapalhar. Mas 
estão dando incentivos e continuam dando incentivos 
para a compra de carros. Com isso, os Municípios es-
tão capengas, estão com pires na mão pedindo esmola 
para todo mundo, para Parlamentares e para o Gover-
no Federal. Enquanto isso, nós deveríamos investir na 
fonte, na raiz, no começo, no embrião. É esse embrião 
que, na verdade, segura este País.

É lógico que parabenizo as indústrias grandes, 
porque também são empreendedores, mas falo da 
questão de continuar incentivando, dando isenção de 
IPI para quem compra carro – e quem compra carro 
tem dinheiro. Em Brasília, não sei se recorda que, no 
primeiro mandato de Senador, o senhor andava sozi-
nho nas avenidas. Hoje, anda o senhor e mais mil e 
quinhentos, dois mil carros engarrafados, sem andar 
para frente ou para trás. Essa é a dificuldade.

Por isso, temos que pensar diferente. Temos que 
garantir essa diferença de impostos para investir em 
infraestrutura e, ao mesmo tempo, dar isenção para 
quem está começando para poder disputar com os 
demais que estão em altos patamares.

Então, parabéns pelo seu pronunciamento.
Para mim é motivo de alegria estar hoje aqui 

presidindo o Senado. Mesmo com a minha trajetória 
política, nunca imaginei que um dia estaria aqui.

Quando fui Prefeito de Rolim de Moura – nada 
foi combinado –, o troféu de destaque de 22º melhor 
prefeito do Brasil foi entregue ao Prefeito Ivo Narciso 
Cassol, de Rolim de Moura, pelo Senador Casildo 
Maldaner.

E quem não conhece a trajetória de Casildo Mal-
daner? Eu era moleque em Maravilha, Santa Catarina, 
e Casildo Maldaner, se não me engano, morava no 
distrito de Sanga Silva. Comprava feijão. ele e a família 
dele, e aquele doido que saiu do interior candidatou-se 
a Deputado Estadual, virou Deputado Federal, Senador, 
Governador e está aqui, hoje, como Senador de novo.

Então, quero dizer a vocês que estão nos as-
sistindo que, mesmo que não tenham uma estrela na 
testa, façam a sua estrela brilhar, ocupem seu espaço, 
venham para a política, não só critiquem os políticos, 
mas também ajudem a construir para terem moral para 
criticar. É muito fácil para quem fica em cima do muro 
e não tem coragem de botar a cara a tapa. Então, ve-
nham fazer a diferença como muitos Casildos fizeram, 
como eu fiz. Eu não gostava de política também, Sena-
dor Casildo, não gostava, mas entrei porque cobrava 

dos políticos. A classe política, infelizmente, fala muito 
e faz pouco, mas temos que mudar essa concepção, 
esse conceito.

Por isso, quero aproveitar a TV Senado para 
que as pessoas que estão nos assistindo Brasil afora 
tenham coragem, não só em Rondônia, mas também 
em qualquer Estado da Federação, no Distrito Federal. 
Tenham coragem! “Ah, mas eu não fui ainda nem pré-
-candidato, candidato a vereador, candidato a prefei-
to, e as eleições do ano que vem são para Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador!” 
E daí? Por que? Tem medo do quê? Vá lá, afilie-se, 
ocupe o espaço, brigue, mostre a sua competência, a 
sua ideia e que você é capaz. Com certeza, se Deus 
traçou no seu caminho que vai ocupar algum cargo, 
por mais que hoje não esteja imaginando, você pode 
fazer a diferença amanhã.

Portanto, Senador Casildo Maldaner, é uma ale-
gria tê-lo aqui, na tribuna do Senado, defendendo o 
pequeno, aquele que, na verdade, faz a diferença, para 
que, amanhã, possa ser o médio, possa ser o grande.

Que Deus o abençoe e ilumine!
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Muito obrigado, Senador Ivo Cassol.
Veja bem como é. Ainda bem que, na época em 

que saí, aos 20 anos, como Vereador do meu Município 
de Modelo, que fica ao lado de Maravilha e de Salete, 
V. Exª era menino, bem criança. Se já tivesse cresci-
do um pouco, eu não teria condições de ser Deputado 
Estadual, porque o senhor ocuparia o meu espaço, a 
minha trajetória de Deputado Estadual, Federal, meus 
caminhos que V. Exª conhece.

Naturalmente, o Deputado Ivo Cassol, aquele me-
nino, está aí com essa força, um grande bandeirante 
representando o nosso Estado e também Rondônia, 
sendo o que é, dando palestras no Brasil inteiro.

Após as palavras de V. Exª, encerro, enaltecendo 
a micro e a pequena empresa brasileira, que precisa 
contar com a ajuda, com o compromisso das prefeitu-
ras, dos governos estaduais. Quando fui Governador 
do meu Estado, eu motivava muito isso porque vivi na 
carne, assim como minha família vive. Eu motivava 
isso, dizendo que vale a pena. Quer dizer, é preciso 
ajudar. O Governo Federal precisa ajudar a nortear isso.

Existem exemplos, como o Sebrae, e outros tan-
tos. Mas precisamos ajudar a organizar, porque o 
pequeno empreendedor, mesmo como individual, ao 
iniciar sua atividade, começa a oferecer emprego, 
começa a oferecer geração de renda, vai dando sus-
tentabilidade para aquela pequena comunidade, vai 
crescendo, e torna-se um representante. E as coisas 
seguem. Com isso, gera a produção, o emprego e a 
renda ao mesmo tempo.
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Por isso, com o aparte, com a condução de V. Exª, 
eu me dou por satisfeito e cumprimento todos, dese-
jando igualmente a V. Exª, a todos aqui no Senado e 
aos brasileiros um bom fim de semana.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –RO) 
– Obrigado Senador Casildo Maldaner.

Nós damos por encerrada esta sessão não de-
liberativa e, ao mesmo tempo, damos boas-vindas a 
todos os brasileiros e também aos nossos irmãos de 
outros países que estão vindo assistir ao jogo do Brasil 
e Japão não só em Brasília, mas nos demais Estados. 
Que nós possamos ter muita paz, muita tranquilidade 
e, ao mesmo tempo, muita alegria, alegria com a vitó-
ria do Brasil, encontrando-se dentro de campo como 
se encontrou com a França, no último domingo, em 
Porto Alegre.

Portanto, nós encerramos aqui com a proteção 
e a paz de Deus. Que todo mundo continue orando 
para que as autoridades possam ter sucesso. Às ve-
zes, as pessoas dizem o seguinte: “Mas o Cassol está 
pedindo que oremos pelas autoridades.” A Bíblia diz 
isto: orem pelas autoridades, independentemente de 
que religião que for.

Que Deus possa nos abençoar, iluminar e ajudar 
os menos favorecidos! Que Deus abençoe a todos!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –RO) 

– Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 43 mi-
nutos.)
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Ata da 97ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 17 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Ruben Figueiró, Paulo Paim, 
Ataídes Oliveira, Eduardo Suplicy e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e 
encerra-se às 19 horas e 33 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Há número regimental. Declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se, na última sexta-feira, 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 358, de 
2012 (nº 3.029/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permissão 
à Bonito Comunicação Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em frequência mo-
dulada na cidade de Bela Vista, Estado de Mato 
Grosso do Sul; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 553, de 
2012 (nº 503/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Sam-
paio & Martins Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Santa Helena de Goiás, Estado 
de Goiás; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de 
2012 (nº 577/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Assistencial Dois de Julho para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Mata de São João, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 
2012 (nº 2.615/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Cornélio Pro-
cópio, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 
2012 (nº 600/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Minas Novas para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Minas 
Novas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 572, de 
2012 (nº 642/2012, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação da Rádio Comunitária “Life 
FM” para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Adamantina, Estado 
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2013 
(nº 3.008/2010, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Comunidade Spicilegium Dei de Amparo Social 
e Cristão para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2013 
(nº 3.070/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Grãoparaense de Desenvolvimento Social – 
AGRADES para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Grão-Pará, Estado de 
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2013 
(nº 196/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
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quência modulada na cidade de Vitória, Estado 
do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 
2013 (nº 317/2011, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Independência de Goiânia 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 2013 
(nº 595/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária e Cultural de Santa Terezinha 
para executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Santa Terezinha, Estado de 
Santa Catarina; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2013 
(nº 629/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura 
do Rio da Conceição para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Rio da 
Conceição, Estado do Tocantins; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 
2013 (nº 653/2012, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária e Cultural Jacuípe 
FM para executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de São José do Jacuípe, 
Estado da Bahia; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2013 
(nº 3.064/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Radiodifusão e Cultural de 
Lagoa do Tocantins para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Lagoa do 
Tocantins, Estado do Tocantins; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 
2013 (nº 262/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária e Rural do Cruzeiro 
da Queimada para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Irará, Esta-
do da Bahia; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 
2013 (nº 750/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Unidos por Faxinal para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 

na cidade de Faxinal dos Guedes, Estado de 
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2013 
(nº 692/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Rádio Difusão Comunitária de Correia 
Pinto Voz da Terra FM para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Correia 
Pinto, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2013 
(nº 683/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorga-
da à Rádio 99 FM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa 
Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 
2013 (nº 672/2012, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Radiodifusão Cultural de 
Triunfo para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Triunfo, Estado do 
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 
2013 (nº 670/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à So-
ciedade Luiza Távora para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Potengi, 
Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2013 
(nº 2.878/2010, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à TV Rádio Clube de Teresina S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Teresina, Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 
2013 (nº 2.967/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Fundação Fraternidade para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Ijuí, Estado 
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2013 
(nº 372/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Plug de Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Boqueirão do Leão, Estado do Rio 
Grande do Sul;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 
2013 (nº 508/2011, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária Nova 
Vida para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José da Vitória, 
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2013 
(nº 634/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Apoio a Cultura do Município 
de Conceição de Almeida para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Con-
ceição de Almeida, Estado da Bahia; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2013 
(nº 659/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Santa Cruz AM Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Santa Cruz, Estado do Rio Gran-
de do Norte.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Ofício nº 2.976, de 2013, do Presidente do Conselho 
da Justiça Federal, que encaminha a retificação do Re-
latório de Gestão Fiscal do referido Órgão, referente 
ao terceiro quadrimestre de 2012.

O Ofício será juntado ao processado do Ofício 
do Congresso Nacional nº 6, de 2013.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 18 de junho do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº CJF-OFI-2013/2976

Brasília, 11 de junho de 2013

Assunto: Documentos operacionais sobre relatos de 
atividades

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de 

Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pes-
soal – do Conselho de Justiça Federal, 3º quadrimestre 
de 2012, em virtude da recomendação da Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, para 
inclusão do valor referente à Contribuição Patronal 
FUNPRESP (Lei nº 12.618/2012).

Respeitosamente, – Ministro Felix Fischer, Pre-
sidente.

PORTARIA Nº CJF-POR-2013/00198 
DE 11 DE JUNHO DE 2013

Dispõe sobre a retificação do Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre 
de 2012, publicado por meio da Portaria 
nº CJF-POR-2013/00048, de 29 de janeiro 
de 2013.

O Presidente do Conselho de Justiça Federal, 
usando de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no inciso III do art. 54 e no § 2º do art. 55, am-
bos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

Resolve:
Art. 1º Retificar o Relatório de Gestão Fiscal – 

Demonstrativo da Despesa com Pessoal – do Conse-
lho da Justiça Federal, referente ao 3º quadrimestre 
de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 30-1-
2013, por meio da Portaria nº CJF-POR-2013/00048, 
na form ado anexo, em virtude da inclusão do valor 
refenrente à Contribuição Patronal – FUNPRESP – 
Lei nº 12.618/2012, inscrito em restos a pagar não 
processado, na linha Pessoal Ativo.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Ministro Felix Fischer.



37618 Terça-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 18 37619 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu queria cumprimentar todos e todas pela com-
panhia, por meio da TV Senado e da Rádio Senado.

Senador Paim, salve! 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Salve!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/ PT 

– AC) – E todos que nos acompanham também pela 
Internet. Desejo a todos uma boa semana de trabalho 
aqui no Senado também.

Senador Ruben Figueiró, como V. Exª sabe – é 
sempre assíduo aqui –, eu também estou começando 
a semana no estilo Paulo Paim. Estou como primeiro 
orador inscrito nesta primeira sessão da semana. Então, 
gostaria que V. Exª assumisse a direção dos trabalhos. 

Inclusive, Senador Paim, vou falar sobre essas 
manifestações, porque a violência que nós estamos 
vendo contra manifestações legítimas não pode ficar 
assim. E eu, como ex-prefeito, ex-governador, espero 
poder usar a tribuna para ajudar, de algum jeito, para 
que se entenda melhor a manifestação da nossa ju-
ventude, do nosso povo, e para que os policiais, que 
estão preparados, possam lidar melhor com isso, sem 
terem que fazer uso da violência, o que só vai trazer 
mais violência. 

Senador.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Obrigado, Senador Jorge Viana, pela 
honra que me concede de presidir esta Casa e ouvir 
V. Exa, com a experiência de ex-governador e de ho-
mem público que conhece, realmente, a realidade do 
nosso País. 

Tem V. Exa o prazo regimental para o seu pro-
nunciamento.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Ruben Figueiró. Eu queria, mais 
uma vez, cumprimentar todos que nos acompanham. 
Hoje é segunda-feira. Estamos começando mais uma 
semana de trabalho aqui, no Senado. 

Na condição de 1º Vice-Presidente da Casa, te-
nho a obrigação de estar sempre aqui, às duas horas, 
abrindo os trabalhos, e procuro sempre cumprir esse 
compromisso. 

Hoje, de uma maneira muito especial, porque ve-
nho, com muita preocupação, falar de um tema que o 
Brasil inteiro hoje discute, também com preocupação, 
sejam mães e pais de jovens – como eu também sou 
–, seja a população em geral, que são os conflitos que 
os meios de comunicação reproduzem a toda hora em 

várias cidades brasileiras, especialmente, como vimos, 
com maior intensidade, em São Paulo, no Rio de Ja-
neiro, em Belo Horizonte, aqui em Brasília, em Porto 
Alegre e em várias outras cidades no Brasil afora.

São manifestações do Movimento Passe Livre. 
Mas não é só isso, Senador Paim e Sr. Presidente. 
Eu entendo que é uma manifestação, primeiramente, 
legítima, dos moradores de cidades do nosso País 
questionando a vida nas cidades. 

Venho aqui não como mais um crítico de fora: “Ah, 
está aí culpando prefeitos, governadores, a Polícia Mi-
litar!”. Eu não estou atrás de culpar ninguém. Eu estou 
querendo, primeiro, identificar que há um problema real 
nas cidades brasileiras; que a manifestação se dá em 
cima de situações concretas, legítimas. E acho que o 
pior remédio está sendo usado para tentar pôr fim às 
manifestações, que é o uso da violência.

Eu venho na qualidade de ex-prefeito de uma das 
capitais do Brasil e na qualidade de governador, que 
tive o privilégio de ser por oito anos, do Acre. 

Meu gabinete de prefeito, Senador Paim, no co-
meço dos anos 90, chegou a ser ocupado, invadido, 
Presidente. 

E eu não pedi força policial para bater, expulsar 
as pessoas que estavam no gabinete. Elas estavam lá 
reclamando uma maior atenção e uma melhor solução 
para o problema delas. Eu fui lá, dentro do meu gabinete 
ocupado, e estabeleci um diálogo com elas. Primeiro, 
disse claramente que não poderia atender, mas que 
aceitava dialogar e debater o problema e que encon-
traríamos uma solução que fosse boa para a cidade. 
Talvez não fosse a melhor solução, mas o que estamos 
vendo hoje é inaceitável. Não dá para aceitar calado. 

Eu estou aqui. Já fiz manifestações. Quem não 
viveu essa fase fantástica da vida de, às vezes, ques-
tionar tudo e todos? Eu fiz manifestações ocupando 
o Congresso, quando estudante, ocupando as ruas 
em Brasília, quando era proibido. Fiz manifestações 
no meu Estado, na minha cidade, Rio Branco, Acre. 
E tenho orgulho disso. Na época, nós lutávamos por 
eleições diretas.

Alguns tentam dizer que a geração que temos 
aqui é uma geração sem causa. Sem causa por quê? 
A causa é só quando estamos fazendo uma luta mais 
explicitamente político-partidária? Não, esta é uma 
geração com causa. Ela segue sendo uma geração 
que quer liberdade. Aliás, quer a liberdade de viver 
nas cidades, fruto de políticas equivocadas, fruto de 
erros graves, seja de prefeitos, seja de governadores, 
seja de governos centrais neste País. O nosso Brasil 
amontoou os cidadãos nas cidades. As políticas pú-
blicas empurraram as pessoas para as cidades: 85% 
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dos brasileiros e brasileiras vivem nas cidades hoje, 
ou sobrevivem nas cidades. 

Evidentemente não posso deixar de registrar que, 
nos últimos dez anos, com o Presidente Lula, com a 
Presidenta Dilma, os avanços são extraordinários no 
campo e nas cidades, os avanços são reais. Nenhum 
país combateu tanto a pobreza, estendeu a mão para 
os mais pobres como o nosso tem feito. Nenhum país 
gera tanto emprego como o nosso. É invejável isso! A 
renda do brasileiro tem melhorado, e, claro, tudo fruto 
da conquista da democracia. Só que, se nós tivemos 
pessoas saindo da classe D para a C, da E para a D, da 
C para B, as pessoas melhoraram seu padrão de vida, 
o que vem em seguida? A busca por mais melhoras.

As pessoas querem mais. Isso é bom ou ruim? 
Isso é muito bom. Quem é que não quer mais para os 
seus filhos? Quem é que não quer melhores condições 
para a sua família? Quem é que não quer ter uma vida 
um pouco melhor? Só quem já tem sobrando. Mas quem 
não tem, quem gasta – como eu sei que há pessoas 
numa cidade igual a São Paulo – duas horas e meia 
para chegar ao seu trabalho, que tem que acordar três 
e meia da manhã e tem que chegar quase na madru-
gada de novo de volta para casa... Que vida é essa?

Outro dia eu falava com o novo Secretário de 
Saúde de São Paulo, De Filippi. Ele me consultava, 
porque eu já tinha trabalhado numa empresa de heli-
cóptero, se não havia como estudar – no período em 
que eu fiquei fora do governo do Acre e também não 
tinha um mandato de Senador, trabalhava na iniciati-
va privada – um custo diferenciado para levar médicos 
aos hospitais, postos e centros de saúde da periferia 
de São Paulo de helicóptero, porque era impossível 
levá-los por terra.

E o que é que são essas manifestações? Primeiro, 
elas são legítimas, porque é uma expressão liderada 
pela nossa juventude – aliás, todo grande e qualquer 
movimento de transformação no mundo sempre teve 
o jovem lá na linha de frente – reclamando da quali-
dade de vida que temos nas cidades brasileiras. As 
nossas cidades não funcionam, a qualidade de vida 
não é sustentável e está longe de ser. Então é legíti-
mo. O que não é legítimo são os métodos encontrados 
para combater ou para enfrentar as manifestações. O 
uso de balas de borracha – o nome já diz: é bala. E 
aí dizer que não é letal. Ela é letal sim! Ela é menos 
letal do que a outra bala convencional, mas ela mata. 
Dependendo de onde for atingida, a pessoa morre. E 
eu nunca vi tantos policiais neste País usando armas 
letais contra manifestantes. Não é aceitável. Tem que 
haver um posicionamento mais claro do Ministro da 
Justiça, Sr. José Eduardo Cardozo. E não se trata de 
buscar culpados, de terceirizar o problema. Têm que 

estar juntos Prefeitos, Governadores, Governo Fede-
ral dialogando, encontrando uma maneira de dar uma 
satisfação para esses que estão apenas trazendo um 
problema real que os nossos governos, os nossos par-
tidos e nós mesmos não conseguimos trazer.

Todos nós temos que fazer uma autocrítica. Qual 
é o partido político no Brasil que estabeleceu como a 
maior e mais importante prioridade o funcionamento 
das nossas cidades? Eu tenho conversado muito com 
o novo prefeito de Rio Branco.

Senador Paim, já lhe concedo um aparte.
Tenho conversado com o Governador Tião Viana. 

Desde a época de eleição, eu falei: “O maior proble-
ma da cidade de Rio Branco hoje é o funcionamento 
dela.” E Rio Branco é uma cidade pequena, de 300 
mil habitantes.

Eu, quando prefeito, criei um sistema de trans-
portes, terminal urbano. Rio Branco é a cidade que 
mais tem ciclovia, no Brasil, hoje. Proporcionalmente, 
também parques. Nós criamos. Cidade tem que ser 
um lugar agradável para as pessoas viverem nos lu-
gares abertos.

Fizemos muitos parques em Rio Branco. Mas, 
com a melhoria do padrão econômico de vida, as pes-
soas – claro – realizam o sonho de ter um veículo, de 
ter um carro. Não há nada de errado nisso. O errado é 
que as pessoas agora adquirem um carro e não têm 
como andar de carro na cidade. E o pior: cada um 
querendo andar no seu. Por quê? Porque as políticas 
públicas estão falhas. O carro de quem queria realizar 
o sonho, certamente, se o sistema de transporte cole-
tivo funcionasse, seria para a pessoa passear no fim 
de semana, fazer algumas atividades que só no seu 
próprio carro dá para fazer.

Repito aqui, antes de passar para o Senador 
Paim, uma frase emblemática de um ex-Prefeito de 
Bogotá Enrique Peñalosa. Ele fala: “Uma boa cidade 
não é aquela onde os pobres andam de carro, mas, 
sim, aquela onde até os ricos andam de transporte 
público.” Essa é a solução. Mas qual é a prioridade 
que o Brasil está dando para metrô? Há décadas, nós 
estamos fazendo de conta que estamos construindo 
metrô neste País.

Qual é a prioridade deste País para transporte co-
letivo? A gente desonera motocicleta, desonera carro, 
mas nós estamos fazendo o contrário do que devería-
mos. Primeiro, priorizando aquilo que atende a todos, 
criando nas cidades mais ciclovias, faixas exclusivas 
para motocicletas, para ônibus, para táxi, e, num plano 
ou outro, o carro comum.

Eu ouço, com satisfação, o aparte do Senador 
Paulo Paim.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Jorge Viana, quero primeiro cumprimentá-lo pelo pro-
nunciamento. Eu, na quarta ou na quinta-feira, fiz uma 
fala rápida, no fim do meu pronunciamento, mas V. Exª 
vai fundo na questão, porque agora virou moda crimi-
nalizar os movimentos sociais. Qualquer movimento 
que se faça no País, já há um período, se volta para a 
linha de que é esculhambação, é baderna, é quebra-
-quebra, como se fosse proibida uma passeata, fos-
sem proibidas faixas, proibidos alguns protestos. Eu 
me lembro que, no mundo árabe, até pouco tempo, 
quando lá acontecia algo muito mais contundente que 
isso, todo mundo olhava, criticava – não o movimento, 
criticava os governantes –, me lembro... Aqui no Brasil 
é o contrário, vejam aonde vou chegar. A Presidenta 
Dilma desonerou a folha de pagamento, 20% sobre o 
total, passou, sobre o faturamento, 1,5%, 2% até 0%. 
Não diminuiu a rotatividade, que arrocha os salários, 
e não diminuiu o desemprego, que estava na faixa 
boa, de 6%, mas poderia ter diminuído. A Presidenta 
Dilma desonerou o transporte urbano também, e as 
passagens aumentaram. A Presidenta Dilma desone-
rou a cesta básica, e a cesta básica aumentou. Unin-
do tudo isso e com o relato, como sempre brilhante, 
de V. Exª, na questão da mobilidade, de as pessoas 
poderem circular pelas cidades, é claro que vai, vai a 
um ponto em que explode. Então, os movimentos que 
estão nas ruas, nos dias de hoje... Em Porto Alegre – 
eu fazia sinal para V. Exª, estava na lista das cidades, 
principalmente dos grandes centros – também está 
acontecendo. E aí, claro, é o transporte, é a cesta bá-
sica, é o custo de vida por que as pessoas estão pro-
testando. Já vincularam à questão da saúde e também 
da própria violência. Então, entender os movimentos 
e dialogar com os movimentos é uma coisa, que é o 
nosso papel. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica 
a esse ou aquele governador, esse ou aquele prefeito, 
ao Governo Federal. Ou seja, nós temos que dialogar 
com os movimentos e apontar caminhos, e apontar 
saídas, soluções, e não só nessa de “eu prendo, eu 
bato, eu arrebento”.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Pior, 
Senador Paim, “eu atiro.”

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – “Eu atiro”, 
como V. Exª falou muito bem aí. Balas de borracha, 
bombas de gás não levam a nada. Num Estado de-
mocrático de direito como o nosso, nós temos é que 
dialogar com a sociedade e com os movimentos que 
estão neste momento em mobilização, arguindo pontos 
que eles entendem – como disse muito bem V. Exª – 
que têm que ser melhorados. Por isso meus parabéns 
pelo seu pronunciamento.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª só 
me ajuda a traduzir, com a experiência de Parlamentar 
e de compromisso com o interesse do cidadão que V. 
Exª carrega, Senador Paim, durante a sua vida pública.

De fato, eu falei ainda há pouco, Presidenta Dil-
ma, Presidente Lula: estabilização econômica do País, 
estabilidade econômica, crescimento do emprego de 
maneira invejável, queda do desemprego, investimen-
tos em saneamento, habitação... Agora, isso só não 
basta. Tem que haver um grande mutirão no Brasil 
para trabalhar a questão do transporte coletivo, do 
transporte público.

Não haverá solução para as nossas cidades, 
se não fizermos essa mudança. Em qualquer cidade 
desenvolvida do mundo, o melhor jeito de as pessoas 
se locomoverem é através do transporte coletivo; aqui, 
no Brasil, em todas as nossas cidades, o pior jeito de 
você andar é no transporte coletivo. É o mais caro e o 
mais ineficiente. E, depois, não querem que a juven-
tude proteste?

Então, não estou querendo pôr culpa nos prefei-
tos, que assumiram agora, mas, se não houver uma 
junção de todos os prefeitos com os governos estadu-
ais e com o Governo Federal para pôr como priorida-
de o transporte coletivo para que as nossas cidades 
funcionem melhor, aí, sim, vamos assumir uma certa 
incompetência. E vinculo, inclusive, a nós todos. Te-
mos que fazer autocrítica! Nos partidos políticos, não 
se coloca na prioridade.

Volto a repetir: 84% do povo brasileiro vivem nas 
cidades que não funcionam, são insustentáveis, são 
insalubres, principalmente para os mais pobres, que 
precisam sair de madrugada para ir trabalhar e chegar 
já tarde da noite, se quiserem voltar para casa. Tem 
que haver um basta!

Hoje, a Folha de S.Paulo traz o impacto do tem-
po na tarifa, como bem colocou V. Exª. Não estou aqui 
culpando as empresas; estou identificando que tem 
toda a razão a nossa juventude de protestar. Aliás, eles 
identificaram um problema que é gravíssimo, que atinge 
a todos e que, talvez, a nossa miopia não tenha feito 
com que identificássemos como um grave problema 
para o funcionamento da vida do cidadão brasileiro: 
Buenos Aires, 1,4 minuto é o que gasta o trabalhador 
para poder adquirir o dinheiro necessário para a tarifa. 
Depois, vem Pequim; depois, vem Ottawa, no Cana-
dá; Paris, com 6 minutos; Nova Iorque, com 6 minutos; 
Madri, com 6 minutos; Tóquio, que é uma cidade cara, 
com 9 minutos; Santiago, com 9 minutos; Lisboa, com 
9 minutos; Londres, que é caríssima, com 11 minutos; 
e, aqui no Brasil, são 12 minutos que um trabalhador 
tem que trabalhar para poder adquirir o preço de uma 
tarifa de transporte coletivo. Em São Paulo, são quase 
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14 minutos. Então, 14 minutos, na cidade de São Paulo, 
ou seja, é quase dez vezes mais caro do que em Bue-
nos Aires. Agora, ou nós mudamos essa realidade ou 
então a população vai assumir o papel daqueles que 
não estão cumprindo bem suas missões.

Eu queria dizer, diante desses episódios que eu 
identifico aqui e que precisam de uma ação concre-
ta, já que amontoamos as pessoas nas cidades, que 
coloquemos, então, todas as nossas prioridades para 
tentar dar alguma sustentabilidade para essas cidades. 
É possível para as pequenas e médias. Mesmo com 
esse equívoco do Brasil de amontoar as pessoas nas 
grandes cidades, é possível. É necessária, então, uma 
prioridade imediata. Agora, a curto prazo, o que fazer? 
Está se pegando o pior caminho.

Numa manifestação legítima dos nossos jovens, 
que se somam aos moradores, aos trabalhadores, às 
famílias das cidades, encontrou-se um remédio que 
para mim não é remédio, é veneno. Então, põem-se a 
repressão e a violência, que vamos resolver isso, na 
hora em que começamos a sediar os eventos de maior 
audiência do Planeta, como a Copa das Confedera-
ções, a Copa do Mundo no ano que vem, depois as 
Olimpíadas, a Jornada da Juventude da Igreja Católica.

Nós temos uma coisa que é um atrativo para o 
mundo, e o mundo inteiro nos inveja, que é o jeito de 
ser do brasileiro, que é a maneira acolhedora que todos 
nós temos com quem mal conhecemos. Aí, na hora de 
sermos um exemplo para o mundo nesse nosso jeito 
de ser, tolerante, plural, nós estamos sendo intoleran-
tes e passando uma mensagem que não expressa a 
realidade da vida do brasileiro. Não dá para aceitar!

Eu sei – e aqui talvez eu possa estar sendo in-
justo, mas não é minha intenção, porque eu não aceito 
e procuro evitar ser injusto – que foram feitos grandes 
investimentos na área de segurança, nas polícias mi-
litares, por conta dos eventos, da Copa, da Copa das 
Confederações. Compraram uma quantidade enorme 
de equipamentos. Certamente, compraram esses fu-
zis, essas balas de borracha, essas bombas de gás, 
de dispersão e muitos equipamentos. Compraram para 
garantir a segurança desses eventos e agora estão 
usando isso. 

Para mim, é quase um exibicionismo! Eu olho e 
vejo centenas de policiais armados, apontando para 
manifestantes sem armas e atirando. Atirando, acer-
tando jornalistas,...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ...acer-
tando crianças, mulheres, homens. Atirar, para mim, 
é o último caso: só quando o policial estiver correndo 

risco de vida e quando, do outro lado, estiver um ban-
dido. Não é o caso.

A nossa população está sendo tratada como 
bandido. A nossa juventude está sendo tratada com 
violência.

É óbvio que eu sei separar muito bem. Se a po-
lícia quiser prender vândalos, aplausos, porque os 
vândalos são poucos e podem ser identificados. Hoje 
tem câmera em todo canto. Dá para identificar e pren-
der. Se não prende na hora, prende depois. É possí-
vel prender, sim, os vândalos, e todos nós apoiamos, 
mas não dá para querer combater com violência, com 
certo... Tem de ter um protocolo das polícias militares 
estabelecendo regras rígidas, para que a gente não 
tenha essa violência que nós estamos vendo, desne-
cessária, que afronta a todos nós, que põe a vida de 
pessoas em risco.

O jornalista Janio de Freitas escreveu muito bem, 
foi um dos primeiros a pôr, e eu afirmo: dizer que bala 
de borracha não é letal? Estão escondendo! Atirar 
com bala de borracha mata! É letal, sim! Ela pode ser 
um pouco menos letal que outras munições que co-
nhecemos.

Nunca vi, no País, tanto uso desses instrumen-
tos. Se foram comprados com dinheiro da segurança, 
para prevenir, para segurança na Copa do Mundo, 
estão trazendo a insegurança, principalmente para o 
nosso grande patrimônio, o maior patrimônio, que é a 
nossa juventude.

Quero-me somar, ser solidário com a nossa ju-
ventude.

Prefeitos, governadores e Governo Federal, façam 
reunião, estabeleçam a interlocução, dialoguem, ouçam 
esse movimento, que traz um problema real, legítimo, 
que hoje afeta a vida de todos nas cidades brasileiras.

Aí, sim, vai haver manifestação, vai haver protesto, 
vai haver cobrança, vamos assumir que o problema é 
real e vamos tirar fora a ação, a reação a essa mani-
festação legítima, que está vindo e trazendo violência.

Esse é um exemplo péssimo que o Brasil está 
dando. Nós temos de celebrar a paz, a harmonia, a 
união de todos, a alegria. O Brasil começou tão bem, 
ganhando o primeiro jogo, sediando os eventos de 
maior audiência... O Presidente Lula teve muito traba-
lho para fazer com que o nosso País conquistasse o 
direito de sediar esses eventos e, quando eles vêm, na 
hora em que o Brasil está vivendo uma prosperidade, 
com geração de emprego, com mudança nos indica-
dores sociais, a violência, que já nos afronta por conta 
da ação de bandidos, agora nos afronta por conta da 
ação do aparelho do Estado, das Polícias.

Faço um apelo: não dá para deixar a decisão na 
mão, com todo o respeito, dos policiais. Tem que ha-
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ver uma mediação civil, que estabeleça protocolos e 
ponha, definitivamente, essas armas letais que são as 
balas de borracha fora desse conflito na rua. Não dá 
para pôr. É um abuso da força, é uma afronta à paz 
do nosso povo. Falo aqui da minha indignação como 
Vice-Presidente desta Casa, como Senador represen-
tante do Acre. Tomara que o Ministro da Justiça tome 
providências. Tomara que os governadores e prefeitos 
tomem providências, se somem...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ..., não 
tentem por culpa uns nos outros. Que eles possam 
somar forças, primeiro, absorvendo que o problema 
existe, que têm que priorizar os metrôs, o transporte 
público e coletivo de ônibus, que têm que dar melhor 
tratamento de táxi nas nossas cidades, como uma prio-
ridade. Talvez demorem 10 ou 20 anos, mas eu ainda 
não vi isso estabelecido.

É vergonhoso o sistema de metrôs deste País! 
O sistema de trens urbanos é mais que vergonhoso 
neste País! E nós, quando temos a manifestação le-
gítima, capitaneada por nossa juventude, vamos lá 
tentar chamar todos de vândalos, dizer que eles não 
têm razão para estarem fazendo essa manifestação.

Têm razão, sim, e não havia escolha pior quan-
to aos métodos adotados para tentar pôr fim a essas 
manifestações legítimas. Não quero crer que seja uma 
maneira de mostrarem que agora estão equipadas as 
Polícias. Não! Talvez a Polícia precise mostrar que está 
bem equipada quando estiver enfrentando os bandidos, 
mas, para enfrentar manifestações legítimas da nos-
sa sociedade, nós temos que ter, principalmente por 
parte das Polícias... Porque eles são preparados para 
isso, ganham para isso. Os policiais militares salvam 
a nós todos, abandonam suas famílias para cuidar de 
nossas famílias, são preparados para lidar com isso. 
Eles têm que ser tolerantes. Mas o que eu estou ven-
do é uma intolerância da Polícia Militar frente a uma 
manifestação de pessoas que têm toda razão de ser 
intolerantes pelo descaso que vivem, há muito tempo, 
neste País, por causa da qualidade de vida nas cida-
des, por causa do custo do transporte coletivo. Se não 
há não solução à vista, que a encontremos!

Então, faço um apelo aos governadores, aos co-
mandantes das Polícias Militares para que mudem seus 
protocolos para que o Brasil, que já conquistou tantos 
indicadores sociais que invejam o mundo, que traz para 
cá os eventos de maior audiência, possa também ser 
um exemplo de convivência com manifestações legí-
timas, as quais, se forem ouvidas e levadas em conta, 
vão ajudar o Brasil a ficar ainda melhor, porque todos 

nós moramos em cidades e todas essas manifesta-
ções são para que as nossas cidades fiquem melhores.

Sr. Presidente, eu agradeço o privilégio e a con-
tribuição de V. Exª e deixo aqui meu apelo para que as 
manifestações não sejam enfrentadas com a violência 
que vi nos últimos dias e para que se tome juízo nes-
te País e se respeitem manifestações capitaneadas 
pela nossa juventude, para que o Brasil possa, com 
isso, continuar sendo um exemplo do jeito de ser do 
brasileiro, da maneira de viver do brasileiro e da ma-
neira de o Brasil sediar eventos da maior importância, 
como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, 
as Olimpíadas e a Jornada Mundial da Juventude da 
Igreja Católica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – Senador Jorge Viana, as palavras de 
V. Exª impressionam a todos nós. E nós só podemos 
ser solidários a elas. V. Exª, homem público, com a sua 
vivência, sem dúvida alguma, mostrou à Nação, neste 
início de semana do Senado Federal, como as polícias 
devem se portar e, sobretudo, que os governos devem 
ter realmente consciência do seu dever democrático.

Passo, novamente, a Presidência desta Casa a 
V. Exª.

O Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Ruben Figueiró, um contem-
porâneo do meu pai no Congresso.

V. Exª, como segundo orador inscrito, tem o tem-
po regimental de 20 minutos.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores 
presentes, senhores ouvintes da Rádio Senado, se-
nhores telespectadores da TV Senado, meus senhores 
aqui presentes, eu gostaria de reiterar o que disse, da 
Presidência, o Senador Jorge Viana. Seu discurso não 
só ecoou na consciência de todos os brasileiros, como 
também representou o nosso pensamento.

Nós estamos revoltados com os acontecimentos 
que têm ocorrido em nosso País, não somente em São 
Paulo, mas em todas as outras grandes capitais, onde 
há um movimento espontâneo, sobretudo da mocidade 
estudantil universitária.

E quero dizer a V. Exªs que, voltando ao passado, 
lá pela década de 50, eu, estudante, no Rio de Janeiro, 
também tive oportunidade de participar de movimentos 
estudantis que se colocavam contra algumas posições 
tomadas pelo governo da época.
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E quero dizer a V. Exªs que guardo com muita 
honra os sinais das pauladas que recebi da Polícia 
Especial, do quepe vermelho, que vinha ainda da di-
tadura de Vargas. Sei, portanto, por experiência pró-
pria e corporal, o quanto isso afronta a dignidade da-
queles que desejam expressar seus pontos de vista, 
muitos dos quais até não correspondendo às nossas 
expectativas de cidadãos. Mas são manifestações que 
devem ser respeitadas e os governos têm a obrigação 
de manter a ordem dessas manifestações, de respei-
tar o direito de palavra e de pensamento dos nossos 
concidadãos, principalmente dos jovens, porque eles 
têm esse impulso, muito natural, que os leva, às ve-
zes, a tomar posições que possam contrariar as pes-
soas mais velhas ou mais conservadoras. Mas é um 
eco, uma manifestação que devemos respeitar e até 
estimular, porque a cidadania, Presidente Paulo Paim, 
começa justamente dessas explosões da juventude. 

Por que estamos aqui, hoje, representando os 
nossos Estados e o povo brasileiro? É porque tivemos 
também uma escola. E essa escola se submeteu a 
vários percalços, uma das quais foi até lutar contra a 
ação das forças policiais.

De modo que recebo o discurso do Senador Jorge 
Viana por considerá-lo apropriado para a ocasião. Ele 
não falou como membro de um partido político, mas, 
sim, como um cidadão, como um estadista que está 
vendo o que está acontecendo em nosso País e, ba-
seado nesses acontecimentos, alertando aqueles que 
são responsáveis pela ordem pública, pela segurança, 
pela integridade e pela voz do cidadão brasileiro.

Sr. Presidente, eu também gostaria de registrar, 
com pesar, o falecimento do progenitor do Senador 
Paulo Bauer, acontecido ontem. Que desta tribuna 
cheguem a S. Exª as expressões do meu pesar e do 
meu consolo como cristão. Que ele receba essa deci-
são divina como uma alerta para a condução de suas 
vidas. A ele a minha solidariedade, que, tenho certe-
za, Sr. Presidente, também representa o pensamento 
de V. Exª.

Mas adentro o discurso que me trouxe à tribuna 
neste instante.

Recentemente, tive acesso a um excelente traba-
lho produzido pelos consultores legislativos do Sena-
do Federal Omar Alves Abudd e Márcio Tancredi, que 
aborda um tema de grande atualidade e de importância 
estratégica para o Brasil. Refiro-me, Sr. Presidente, ao 
estudo que foi publicado como Texto para Discussão 
n° 128, do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Sena-
do Federal, intitulado “Por que o Brasil está trocando 
suas hidrelétricas e seus reservatórios por energia 
mais cara e poluente?”

O texto, Srªs e Srs. Senadores, chama a atenção 
para o caminho que tem tomado, no Brasil, por conta 
de pressões de variadas naturezas, a produção de 
energia elétrica. Graças a essas pressões, segundo o 
estudo, temos deixado de aproveitar nosso potencial 
hídrico e ressalto – até ao arrepio da lei, que estabelece 
o conceito de “aproveitamento ótimo” como princípio 
condicionante para a concessão de aproveitamento 
de potencial hidráulico –, com evidente desperdício de 
nossos recursos. E esse desperdício, Sr. Presidente, 
é de difícil recuperação. A contrapartida disso é que 
o País tem ficado cada vez mais dependente, para a 
geração de energia, de fontes mais caras e poluentes 
do que a fonte hidrelétrica.

Em início de 2013, Sr. Presidente, estivemos à 
beira da imposição de um novo racionamento de ener-
gia, como o que aconteceu em 2001. Os reservatórios 
de nossas hidrelétricas, em dezembro de 2012, esta-
vam, em alguns casos, mais baixos do que no final de 
2000, às vésperas do chamado “apagão”, que impôs 
aos brasileiros o racionamento. Felizmente, o Operador 
Nacional do Sistema Elétrico, já prevendo a situação, 
havia determinado o despacho, em outubro de 2012, 
de todas as usinas a gás e a óleo disponíveis, que 
podiam gerar algo em torno de 13.200MW em média.

O custo dessa energia, no entanto, é alto. É alto, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de tudo, em 
termos ambientais. Até 10 de janeiro, segundo o es-
tudo que mencionei, “o uso prolongado das usinas 
térmicas já havia provocado a emissão de mais de 16 
milhões de toneladas de gás carbônico” despejados 
na nossa atmosfera. Esse foi o maior volume de CO2 
já produzido por essas usinas em um único ano. Pela 
primeira vez, as emissões totais de CO2 produzidas 
pela geração de energia superaram as provocadas 
pelo desmatamento. O funcionamento dessas usinas 
também implica, naturalmente, o aumento do consu-
mo de combustíveis fósseis. Para se ter uma ideia, em 
outubro do ano passado, o Brasil chegou ao sexto lu-
gar no ranking mundial dos maiores consumidores de 
petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita.

É alto também, Sr. Presidente, porque a energia 
gerada pelas térmicas é mais cara. Enquanto em uma 
hidrelétrica de grande porte o megawatt-hora custa 
menos de R$85,00, em uma termelétrica ele chega a 
custar R$390,00, se a usina opera com gás natural, ou 
quase R$600,00, se funciona com óleo combustível. A 
diferença é gritante e, certamente, vai comprometer a 
promessa do Governo de reduzir em 20% as contas 
de luz residenciais.

Sr. Presidente, o Brasil tem a grande vantagem, 
no que se refere à geração de energia, de contar com 
um enorme potencial hídrico, ainda em grande parte 
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inexplorado. Meu Estado em particular, o Mato Grosso 
do Sul, inserido na Bacia do Paraná, tem uma parcela 
significativa desse potencial. A energia hídrica é a mais 
barata e a mais limpa que podemos produzir, embora 
dependa, para sua utilização, dos ciclos naturais. O re-
gime de chuvas, determinando a quantidade de água 
nos rios e reservatórios, condiciona, naturalmente, a 
eficiência da geração de energia hídrica.

Uma forma de lidar com essas contingências na-
turais é contar com um sistema de backup com usinas 
que podem gerar energia independentemente dos ca-
prichos da natureza, como é o caso das térmicas. Esta 
é a opção brasileira: temos um sistema hidrotérmico de 
geração de energia, com as térmicas funcionando como 
backup. Mas, quanto menos eficientes forem nossas 
hidrelétricas, mais vulneráveis estaremos com relação 
ao aleatório dos ciclos naturais e mais necessitaremos 
do socorro das térmicas, com os custos que já apontei.

Ora, Sr. Presidente, hidrelétricas mais eficientes, 
menos vulneráveis aos momentos de falta de chuvas, 
exigem a construção de reservatórios maiores, e aí re-
side um dos nossos problemas. Construir reservatórios 
maiores implica a inundação de áreas mais vastas, e 
isso é sempre alvo de fortes pressões socioambientais 
contrárias. Desde os anos 90, não se concebem mais 
grandes projetos de hidrelétricas com reservatórios. De 
lá para cá, as hidrelétricas projetadas e construídas no 
Brasil são, em geral, usinas a fio d’água, mais baratas 
e menos problemáticas do ponto de vista do licencia-
mento ambiental, mas, muitas vezes, menos eficientes.

Em alguns casos, dados os aspectos de relevo, 
isso é tecnicamente justificado, como é o caso, Sena-
dor Raupp, das usinas no Rio Madeira, Jirau e Santo 
Antônio. Em outros casos, não é razoável, e a melhor 
solução técnica para o aproveitamento ótimo do po-
tencial pedia a construção de reservatórios maiores 
– é o caso de Belo Monte, no Xingu. Isso tem implica-
ções tanto para a geração de energia quanto para a 
capacidade de reservação, fator estratégico para lidar 
com as variações nos ciclos naturais e, portanto, para 
gerenciar a necessidade de acionamento das usinas 
térmicas, com todos os seus custos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há como ge-
rar energia sem consumir recursos e produzir algum 
tipo de retorno negativo no ambiente.

Usinas que usam o calor provocado pela queima 
de combustível – desde combustível fóssil até o nucle-
ar, passando pela biomassa – têm efeitos ambientais 
graves, ao gerar uma quantidade significativa de deje-
tos. A energia produzida pelas hidrelétricas tem o seu 
preço em termos ambientais, mas, comparativamente 
às alternativas, esse preço é bastante razoável. Deve-
mos, portanto, ter suficiente maturidade e razoabilidade 

para encarar os custos e os benefícios implicados pela 
geração de energia em todos os seus níveis – sociais, 
econômicos e ambientais – e para tomar as melhores 
decisões, visando, ao mesmo tempo, à máxima utiliza-
ção dos recursos de que dispomos. Dados os custos 
envolvidos, o desperdício é imperdoável.

Ter acesso à energia elétrica é um item de bem-
-estar a que todos deveriam ter direito. Mais do que isso, 
Sr. Presidente, no mundo moderno, não ter acesso à 
energia elétrica é ser condenado a viver uma espécie 
de exílio, um tipo de marginalização insanável. É im-
perativo, portanto, que encaremos de forma sensata e 
equilibrada o desafio da produção de energia. Para isso, 
Srªs e Srs. Senadores, não nos podemos dar ao luxo 
de abrir mão de nenhuma fonte possível de geração 
de energia, especialmente de deixar de explorar nosso 
potencial hidráulico dentro dos limites da razoabilidade 
e do uso responsável dos recursos de que dispomos.

Pela oportunidade do tema que trago hoje, gos-
taria de ressaltar o esforço que surge em diferentes 
regiões do País. São ideias não só preservacionistas 
como de aproveitamento racional dos recursos hídricos, 
como exemplo, a próxima reunião do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranaíba, a se realizar no dia 20 
deste mês, na cidade de Itumbiara, em Goiás. Esse 
Comitê reúne representantes de Mato Grosso do Sul, 
de Goiás, de Minas Gerais e de São Paulo, Estados que 
têm áreas que compõem a hidrográfica do Rio Para-
naíba. A expressão hidrográfica do Rio Paranaíba, que 
é o formador mater do caudaloso e internacional Rio 
Paraná, tem, em todo o seu trecho, recursos hídricos 
de um potencial imenso que poderão oferecer, como 
já têm oferecido, através da hidrelétrica da Cachoeira 
Dourada, uma oferta maior de energia ao País.

Considero muito importante o trabalho do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Paranaíba, inclusive porque 
sua 11° reunião ordinária apresentará o Plano de Re-
cursos Hídricos na área da Bacia para os próximos 
20 anos, o que há de despertar, pela sua essência, o 
interesse do Governo Federal e dos governos estadu-
ais para sua execução.

Daqui, cumprimento os membros do Comitê e a 
Prefeitura Municipal de Itumbiara pela realização do 
importante evento.

Sr. Presidente, aproveito este momento, em que 
já me encaminho para a conclusão de meu pronun-
ciamento, para abordar rapidamente outro tema tam-
bém relativo ao acesso a fontes de energia, tema que 
já tive a oportunidade de explorar mais longamente 
em outras ocasiões. Refiro-me, Sr. Presidente, ao 
acesso do Mato Grosso do Sul ao gás proveniente da 
Bolívia, distribuído por meio de gasoduto que passa 
justamente pelo meu Estado. Tenho defendido e luta-



37626 Terça-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

do pela instalação, em Mato Grosso do Sul, de pelo 
menos uma unidade separadora, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, projeto já antigo, mas nunca realizado. 
Hoje, o País tem 42 separadoras, nenhuma delas no 
Centro-Oeste. A instalação de uma unidade em meu 
Estado, por onde passa o gás em direção às usinas 
do Sudeste – gás, de resto, em parte desperdiçado e 
simplesmente queimado, como acontece com o buta-
no –, além de evitar o desperdício, daria um impulso 
importante para o desenvolvimento do Mato Grosso 
do Sul e da Região Centro-Oeste, incluindo Brasília. O 
projeto continua parado, mas, de minha parte, quero 
dizer a V. Exªs que não desistirei da luta.

Como V. Exªs são testemunhas, apresentei em 
meados de abril – esta Casa aprovou – requerimen-
to ao Sr. Ministro de Minas e Energia, indagando da 
Petrobras sobre os resultados dos estudos de viabili-
dade técnico-econômica que realizou, ou deveria rea-
lizar, por determinação dos ex-Presidentes Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, sobre 
a exploração de usina separadora de gás em territó-
rio sul-mato-grossense. A resposta ao requerimento, 
pelos termos regimentais, deveria ocorrer em 30 dias. 
Repito: a resposta deveria ocorrer em 30 dias. Agora, 
decepcionado, recebo a informação de que o Ministé-
rio, naturalmente fazendo eco à displicente Petrobras, 
solicitou mais 30 dias para responder aos termos do 
requerimento, o que me faz acreditar, como disse certa 
vez Shakespeare em Hamlet, haver algo evidentemente 
não de podre, mas de duvidoso na questão.

Enfim, Sr. Presidente, finalizo parabenizando os 
autores do estudo que mencionei no início do meu 
pronunciamento, os consultores legislativos Márcio 
Tancredi e Ornar Alves Abudd, pelo excelente trabalho 
que realizaram. Congratulo-me, ao mesmo tempo, com 
o Senado Federal, que pode contar em seus quadros 
com técnicos tão competentes e atentos aos grandes 
temas de interesse nacional.

Também aproveito a oportunidade para fazer 
um agradecimento em especial a todos os servidores 
da Consultoria Legislativa desta Casa, que, nas mais 
diversas áreas de atuação, realizam um trabalho pri-
moroso, extremamente competente e dedicado. Cito 
também os consultores Fernando Lagares e Marcus 
Peixoto, que, recentemente, fizeram a gentileza de re-
alizar palestras a um grupo de mais de 50 alunos do 
curso de pós-graduação lato sensu em Liderança no 
Agronegócio, oferecido pela Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), sobre 
a tramitação legislativa nas comissões temáticas do 
Senado.

Esses, Sr. Presidente, são os termos do meu 
pronunciamento. Agradeço a V. Exª e aos Senadores 
presentes a gentileza da audiência.

Muito obrigado, Excelências.

Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Ruben Figueiró, pelo seu 
pronunciamento, brilhante, como sempre, numa visão 
macro da sociedade, como é a de um grande Senador 
da República como V. Exª!

Neste momento, passo a palavra ao Senador Alva-
ro Dias, como orador inscrito, pelo prazo de 20 minutos.

Em seguida, seria a vez do Senador Paim, que 
permutou com o Senador Valdir Raupp.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Senador Ruben 
Figueiró; Senador Valdir Raupp; Srs. Senadores e Sras 
Senadoras, “por que o Brasil e agora?” é a pergunta 
estampada em manchete no jornal El País, um dos 
grandes jornais no cenário internacional.

Na matéria “Por que o Brasil e agora?”, diz-se 
que está gerando perplexidade, dentro e fora do País, 
a crise criada repentinamente no Brasil, surgindo pro-
testos nas ruas, primeiramente em cidades ricas, como 
São Paulo e Rio de Janeiro, e, agora, estendendo-se 
a todo o País, inclusive a brasileiros que vivem no ex-
terior. Isso é o que diz o jornal El País. “Por que saem 
às ruas para protestar contra a alta dos preços dos 
transportes públicos jovens que normalmente não 
usam o transporte público porque possuem carro, algo 
impensável [...]?”, questiona o jornal.

Enfim, o final da matéria diz:

O que querem esses jovens? [Pergunta o jor-
nal.] Querem eles, por exemplo, serviços pú-
blicos de primeiro mundo; querem uma esco-
la de qualidade, que não existe, querem uma 
universidade não politizada, ideologizada ou 
burocrática. Querem-na moderna, viva, que 
os prepare para o trabalho futuro. [Eu estou 
traduzindo, por isso a dificuldade, Senador 
Ruben Figueiró.]
Querem hospitais com dignidade, sem meses 
de espera. Querem ser tratados como pessoas. 
Querem que não morram 25 recém-nascidos 
em 15 dias em um hospital de Belém, no Es-
tado do Pará.

E conclui a matéria: 
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Em faixas expostas nas passeatas [Senador 
Paim], lê-se: País mudo é um país que não 
muda. E também faixa dirigida à Polícia: Não 
dispare contra meus sonhos. Alguém pode 
negar a um jovem o direito de sonhar?

É a repercussão internacional. Faço referência 
apenas a esse jornal, mas todos sabem que a im-
prensa internacional oferece um bom espaço às ma-
nifestações populares que estão ocorrendo no Brasil, 
nos últimos dias.

É evidente que essas manifestações não têm por 
objetivo apenas protestar contra o aumento da passa-
gem de ônibus, do transporte público. Há muito mais 
por trás dessa revolta dos jovens brasileiros. A vaia 
que a Presidente Dilma recebeu, monumental vaia, 
antecedendo ao espetáculo futebolístico no Estádio 
Mané Garrincha, no último sábado, não foi uma vaia 
em razão do preço da passagem de ônibus em Brasília. 
Não foi. Há muito mais por trás dessas manifestações. 

E aproveito frases de José Carlos de Azeredo: 
“Ainda há um resquício de brasa sob o silêncio apa-
rente das cinzas”. É a tradução literária do que está 
ocorrendo no Brasil. 

O que estava por detrás das vaias no Estádio 
Mané Garrincha? O preço do transporte? Não. É mui-
to mais do que isso.

Hoje, governistas procuram dissimuladamente 
afirmar que a elite vaiou a Presidente, e nós sempre 
previmos no Brasil um estádio de futebol como o tem-
plo do povo trabalhador. Sim, o estádio de futebol é o 
palco do povo simples do Brasil. Repentinamente, os 
governistas afirmam tratar-se de elitistas que vaiaram 
a Presidente da República. Ora, eu estive lá. Não estive 
nos camarotes, onde estavam os representantes da 
elite. Eu estive nas arquibancadas, onde estavam re-
presentantes da população e vi que não era a elite que 
estava ali a vaiar. Era o povo brasileiro, classe média 
preponderantemente talvez. Não a elite. A elite estava 
ao lado da Presidente, nos camarotes luxuosos, com 
ingressos oferecidos como cortesia pelas autoridades 
que organizam a Copa do Mundo no Brasil. Lá estava 
a elite. O povo estava do outro lado, e quem esteve no 
estádio pode fazer a leitura correta: foi uma vaia espon-
tânea, não preparada, repentina. Uma manifestação de 
indignação que explodiu, e explodiu inesperadamente. 

Mas é bom perguntar por que isso ocorre, por 
que os jovens estão nas ruas de São Paulo, nas ruas 
do Rio de Janeiro, em outras capitais do País, em ou-
tras cidades brasileiras. Pegam como gancho R$0,20 
de aumento na passagem do ônibus, mas é apenas 
o gancho. Pergunte aos jovens que estão terminando 
seus cursos ou que terminaram suas faculdades. Um 
amigo do Paraná me pediu que fizesse essas pergun-

tas aqui. Perguntem a esses jovens. Eles dirão que 
estão revoltados com tudo que tem que aceitar, prin-
cipalmente com o que é imposto pelo Estado e pela 
sociedade mercadológica. 

O jovem de hoje quer uma sociedade mais solidá-
ria. Eles sabem que não podem fazer nada para arrumar 
o que gostariam de modificar. Tirar uma beiradinha em 
revolta contra o aumento de R$0,20 dos transportes 
passa a ser um ponto de satisfação ou de marcação 
de posição, como é a vaia à Presidente Dilma. Vejam, 
quem são os jovens que estão nas ruas do Brasil? 
Eles não são de partido político, não estão engajados 
em partido político, não são jovens abandonados pe-
los pais. São jovens abandonados pelo sistema. São 
jovens descrentes no sistema. Estão revoltados com 
os políticos de modo geral, com os governantes, com 
o sistema bancário, com o sistema educacional, com 
o sistema de saúde, com o custo dos transportes tam-
bém, com a segurança; e muito mais estão revoltados 
agora com a polícia, com os policiais, mas, sobretudo, 
é preciso dizer: com a política e com os políticos.

No Brasil, fala-se muito que está sobrando em-
prego; quase pleno-emprego. Mas não se fala que essa 
sobra é do subemprego. De cada cindo jovens que se 
formam em cursos superiores, quatro ficam desem-
pregados no mercado para o qual estudaram, sendo 
obrigados a se submeterem a empregos de pequena 
remuneração, distante do que sonharam e para o que 
estudaram. Em parte é o mesmo fenômeno que já expe-
rimentou os Estados Unidos, quando sobravam vagas 
para o subemprego. Então, deixaram entrar os jovens 
de países subdesenvolvidos que para lá migraram.

O que está acontecendo é o começo de um mo-
vimento de protesto, que deseja mudança de tudo. 
É no Brasil e em outros países do mundo que esse 
fenômeno vem ocorrendo. O quadro é difícil, e essa 
transição vai acabar ocorrendo, porque são poucas as 
possibilidades que os nossos governantes têm para 
construir uma sociedade menos violenta, mais solidá-
ria e mais responsável. Os jovens de hoje, em todo o 
mundo, querem o reconhecimento pela sociedade da 
sua condição básica, que elegem em primeiro lugar: 
o item dignidade.

É evidente, Senador Ruben Figueiró, que a mola 
propulsora dessas manifestações, que alavancou tam-
bém a vaia à Presidente Dilma no último sábado, em 
Brasília, é esse sentimento de indignação diante dos 
escândalos de corrupção que ocorrem no Brasil.

Esses jovens não pretendem só a cidadania, 
com o mero direito ao consumo e aos seus deveres 
e obrigações para com as leis. Está em marcha um 
movimento pela mudança, só que a cegueira do ser 
humano, e principalmente daqueles que ainda rezam 
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para um ser invisível, vai mais uma vez deixar... Estas 
são palavras de um amigo do Paraná. Vejam o que ele 
escreve: “Está em marcha uma grande mudança, só 
que a cegueira do ser humano, e principalmente da-
queles que ainda rezam por um ser invisível, vai mais 
uma vez deixar passar tudo, seguindo mais uma vez 
pela contramão.”

Na verdade, há uma insatisfação latente contra o 
sistema vigente no País. Na última sexta-feira, daquela 
tribuna, fiz um relato sobre o que penso do sistema im-
plantado no Brasil, consolidado nos últimos dez anos 
e que se tornou suprapartidário, que foi transplantado 
para Estados e para Municípios, o sistema da promis-
cuidade política, o sistema da desonestidade. É exata-
mente esse sistema que estabelece um processo de 
barganha interminável entre Poderes da República. É 
exatamente esse sistema que limita a capacidade de 
investir do Estado brasileiro em setores essenciais, 
como a saúde, como a educação, como o transporte, 
como segurança pública e infraestrutura. É exatamente 
a razão dos protestos que explodem País afora. 

E nós queremos manifestar a nossa concordância 
com os manifestantes das ruas do Brasil, como ago-
ra os manifestantes dos estádios luxuosos do Brasil, 
superfaturados. Nós queremos manifestar a nossa 
concordância com as manifestações pacíficas, porque 
democráticas e civilizadas. Evidentemente, não pode-
mos manifestar a nossa concordância com a violência.

É possível movimentos jovens pelas ruas do País 
sem violência, e nós não queremos, nessa hora, iden-
tificar responsáveis pela violência que vem ocorrendo, 
até porque não teríamos condições de identificar com 
correção e certamente cometeríamos injustiças. Temos 
que condenar a violência de parte a parte. Se há vio-
lência por parte de manifestantes, condenemos-na; se 
há violência por parte de policiais, condenemos-na. E 
há a possibilidade de a investigação apurar e identificar 
os responsáveis pela violência para que se estabele-
ça a punição que se exige, mas não podemos asfixiar 
manifestações democráticas. Não podemos condenar 
a vaia, porque não condenamos os aplausos.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem está 
sendo vaiado é o sistema. O protesto das ruas é um 
protesto contra esse sistema, que tem que ser destru-
ído e que se popularizou pelo balcão de negócio que 
instalou, o balcão de negócios que favorece o apare-
lhamento do Estado em nome de um projeto de poder 
de longo prazo.

Não há um projeto de nação como prioridade 
no Brasil. Não há. Há dez anos, dá-se sustentação a 
um projeto de poder. Em nome dele, idealizaram esse 
fantástico mensalão, que foi condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal. Em nome desse projeto de poder, 

construiu-se verdadeira fábrica de escândalos no Brasil, 
a partir do Governo da União, com filiais; a partir dessa 
matriz, filiais que se instalaram também em Estados e 
Municípios brasileiros.

Não há dúvida de que aqueles que escreveram 
nesses dias, tentando interpretar o sentimento da ju-
ventude, haverão de concluir que a origem, que a for-
ça motora dessa movimentação rebelde é o sistema 
vigente no País.

Como escreve Gaudêncio Torquato:

Um zumbido ecoa forte nos ouvidos de go-
vernantes dos mais diferentes recantos do 
planeta, fruto de manifestações que tomam 
conta de praças e ruas de tradicionais centros 
urbanos. (...) São Paulo e Rio de Janeiro são 
palco de movimentos que arrastam grupos 
dos mais variados setores da sociedade em 
passeatas que culminam em vandalismo. O 
foco das ações mais retumbantes nas duas 
principais capitais do país é o protesto contra 
o aumento das passagens de ônibus, (...). Mas 
palavras de ordem, ecos e ruídos de grupa-
mentos diversos também se fazem ouvir pelo 
território, a expressar uma locução em defesa 
de interesses de classes, etnias, gêneros e 
religião, entre outras frentes. A par das inten-
ções explícitas de cada movimento, que lição 
pode se tirar da efervescência social que se 
expande pelos continentes e que se acentua 
em nossos trópicos?
O pano de fundo sobre o qual se projeta o 
cenário de movimentos populares, protestos 
e ondas de insatisfação deixa ver duas crises: 
a econômico-financeira e a política.

Crises que têm origem nesse sistema que temos 
que combater.

Sr. Presidente, eu tenho insistido em afirmar que 
a principal missão de quem faz política no Brasil hoje 
é contribuir para que esse sistema seja destruído. Não 
é possível...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Alvaro Dias?

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois 
não, Senador Suplicy. 

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Antes 
digo que não é possível que nos conformemos com 
a tese de que a governabilidade exige um sistema de 
promiscuidade. Governabilidade não pode rimar com 
promiscuidade. Afirmar que, para governar o País, é 
preciso instalar um sistema de promiscuidade como 
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o que temos no Brasil é se conformar com aquilo que 
devemos condenar.

O que nós estamos verificando nessas manifes-
tações de rua, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em 
Brasília e em outras cidades brasileiras, ou nos está-
dios de futebol, como no Mané Garrincha no último 
sábado, o que estamos verificando é o encontro do 
povo com o Brasil real.

Há um confronto do Brasil ficção, plantado pelo 
marketing oficial, inteligente, sofisticado e caro, e a rea-
lidade vivida pelos brasileiros. Esse é o confronto atual. 

O Brasil real vai preponderar sobre o Brasil da 
ficção, ou nós vamos continuar alimentando a ilusão 
de que vivemos num paraíso e não temos problemas?

Senador Suplicy, com prazer, um aparte a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Alvaro Dias, V. Exª nos fala a respeito das mani-
festações que ocorreram em diversos Municípios bra-
sileiros, nas principais cidades, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, e mencionou os problemas que, 
algumas vezes, preocuparam todos nós, por causa das 
violências, das depredações, da forma como a Polícia 
Militar diversas vezes reagiu, provocando ainda maior 
revolta e incidentes de grande gravidade. Eu queria 
ressaltar algo e acho que todos nós podemos aprender 
com isso. Ainda na semana passada, eu aqui registrei 
uma mensagem que encaminhei ao Governador Ge-
raldo Alckmin, ao Secretário de Segurança Fernando 
Grella Vieira e ao Prefeito Fernando Haddad com res-
peito ao que havia ocorrido e estaria ainda por ocorrer. 
Eu quero ressaltar que achei positivo que, na manhã de 
hoje, o Secretário de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, Fernando Grella Vieira, convidou os repre-
sentantes, seja do movimento Passe Livre, mas ainda 
diversos outros, como representantes da Educafro e 
uma pessoa que tem tido uma grande interação com os 
movimentos sociais, de moradia e com os moradores 
de rua, Padre Júlio Lancellotti. Menciono isso porque 
eles estavam ali, presentes à reunião. Nessa reunião, 
o Secretário Fernando Grella ressaltou a importância 
de poderem os que irão participar da caminhada de 
protestos, ainda hoje à tarde, ter o procedimento con-
siderado, digamos, adequado, para que não se repi-
tam aqueles atos de violência, de agressão, inclusive 
com respeito a inúmeros jornalistas, como a repórter 
da Folha de S.Paulo, que foi agredida com uma bala 
de borracha em seu olho, quase causando a perda 
de sua vista.

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
isso se deu hoje, entre dez horas e meio dia. Pelas 
informações dadas pelos diversos participantes da 

reunião, foi combinado que, antes mesmo do início da 
manifestação, os participantes informarão à Secreta-
ria da Segurança – o próprio Comandante-Geral da 
PM estava presente na reunião – qual será o trajeto 
da caminhada, que sairá do Largo da Batata, em Pi-
nheiros, e se deslocará para outras regiões da cida-
de de São Paulo. Então, quero saudar o aspecto de 
se ter procurado, preventivamente, evitar a repetição 
dos atos lamentáveis por todos nós, porque, na terça 
e quinta-feira, ônibus foram depredados, cerca de 87, 
89 ônibus, assim como instalações do metrô, vitrines, 
bancas de jornais de propriedade de pessoas relativa-
mente modestas que também tiveram prejuízos, houve 
incêndios aqui e acolá, e os próprios organizadores, 
por exemplo, do movimento Passe Livre inclusive me 
disseram que a orientação deles era para que não 
houvesse quaisquer atos de vandalismo, de violência. 
Disseram que tais atos acabaram acontecendo por 
causa da reação tão abrupta da PM. Mas agora, com 
estas iniciativas, Senador Alvaro Dias, espero, inclusive, 
transmitir ao próprio Secretário Fernando Grella Vieira, 
que essa reunião teria um saldo positivo, como espero 
que efetivamente aconteça, para aquilo que está por 
acontecer a partir das 17 horas de hoje, no Largo da 
Batata e em outros lugares. Eu, então, avaliei que era 
importante registrar esta reunião na medida em que 
V. Exª tratava deste assunto também. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy, pelas informações.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Antes que a palavra retorne a V. Exª, 
eu gostaria de, em seu nome e em nome dos Sena-
dores presentes, saudar a presença aqui dos alunos 
do Instituto Federal de Brasília. Sejam bem-vindos a 
esta Casa! (Palmas.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Presidente. Sejam bem-vindos os estudan-
tes, que, certamente, também representam o sonho 
daqueles que, nas ruas do Brasil, protestam, alimen-
tando a esperança de viver um futuro melhor.

Eu recolho o aparte do Senador Suplicy, apenas 
dizendo que considero o uso dessa bala de borracha 
um atraso imperdoável. Não é possível que não encon-
tremos mecanismos mais modernos, mais eficientes 
para administrar a revolta popular. É evidente que nós 
podemos encontrar, sim, outras formas mais civiliza-
das, pacíficas, de enfrentamento.

(Soa a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ob-
viamente, a bala de borracha é o que se pratica no 
Brasil nos últimos anos, mas está na hora de pensar-
mos em outras alternativas, eliminando essa hipótese.

Para concluir, Sr. Presidente, essas manifesta-
ções, repito, as vaias de protesto, as caminhadas pelas 
ruas do Brasil significam o brado do jovem brasileiro 
contra esse sistema político ultrapassado, que é a ma-
triz de governos corruptos, escandalosos, coniventes 
com o crime, que provocam a revolta inevitável. É, sem 
dúvida, o protesto contra um Parlamento incapaz, é o 
protesto contra uma oposição impotente num sistema 
de desequilíbrio brutal em que a representação popular 
está estabelecendo um confronto desigual entre situ-
ação e oposição, com oposição numericamente limi-
tada, incapaz de cumprir a sua missão no Parlamento.

Nós temos que, humildemente, entender que es-
sas manifestações de rua, que os protestos dos jovens 
brasileiros se dirigem a todos nós: às instituições públi-
cas brasileiras, aos partidos políticos, aos políticos de 
forma geral, aos três Poderes, Poder Judiciário, Poder 
Legislativo, Poder Executivo, sobretudo, porque o Bra-
sil não caminha bem. Nós estamos como um barco à 
deriva, porque – é bom repetir sempre – não há um 
projeto de Nação. O que há é um projeto de poder, 
e, com isso, as principais bandeiras populares foram 
rasgadas e jogadas na lata do lixo da história, nesses 
últimos dez anos, no País.

Essa é a causa, sem dúvida, do protesto; essa 
é a causa da revolta.

Se o Presidente me permite, ainda concedo um 
aparte ao Senador Ataídes, com satisfação, para de-
pois concluir o pronunciamento.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Obri-
gado, Senador Alvaro. Eu tenho dito aqui, Senador, al-
gumas vezes, que a situação do nosso País muito me 
preocupa. Eu disse aqui, algumas vezes, que a nossa 
economia está indo bem, mas está indo mal. Disso 
isso algumas vezes. E, como empresário que sou, lá 
na ponta, percebemos o que está acontecendo. Che-
guei a dizer a alguns amigos que, a qualquer momento, 
o povo brasileiro iria se manifestar, principalmente os 
jovens, porque os jovens têm atitude. Não estou que-
rendo dizer que os mais velhos não têm, mas o jovem, 
até por sua natureza, é mais atirado. Eu estava preven-
do, sim, que, a qualquer momento, a nossa sociedade 
viesse realmente a se manifestar. Um amigo me disse 
o seguinte: “Mas por que brigar por causa de R$0,20 
numa passagem de ônibus?”. Eu disse: “Não, eles não 
estão na rua por causa dos R$0,20. Eles estão na rua 
pelo que lhes é de direito”. Percebo, Senador Alvaro, 
analisando depois, carinhosamente, o que está acon-
tecendo, que o fato maior que está levando nosso povo 

à rua, com toda a razão – e peço que seja pacifica-
mente –, é a corrupção neste País. É a corrupção que 
está pegando esse salário do povo e o está devoran-
do. Não é pelos R$0,20 da passagem dos ônibus que 
eles estão brigando. E acho mais: a tendência dessas 
manifestações é que sejam sucessivas. Portanto, o 
Governo Federal terá que tomar uma atitude imedia-
tamente. Terá que olhar a nossa economia, o problema 
da nossa infraestrutura, da logística. Senador Alvaro, 
V. Exª que é tão conhecedor desta Casa, sabe que 
essa reforma política já deveria ter acontecido há mui-
to tempo. E isso me preocupa muito. Mas a corrupção 
no País, que hoje, acredito, com a história da Copa, 
deve ultrapassar os R$150 bilhões, esta sim é maldi-
ta e perversa, corrói o salário do nosso trabalhador e 
é a causa dessas manifestações, acredito eu. Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Ataídes Oliveira. V. Exª valoriza 
sempre o nosso discurso com o seu aparte. Também 
agradeço ao Presidente Ruben Figueiró pela conces-
são do tempo.

Concluo dizendo que é nosso dever fazer a lei-
tura correta do que está ocorrendo no Brasil. Essas 
manifestações não estão ocorrendo porque os jovens 
resolveram se divertir nas ruas. Essas manifestações 
estão ocorrendo porque há uma causa latente que tem 
que ser identificada pelos agentes públicos.

Ou nós, que representamos a população, ou eles, 
que governam o País – o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário –, mudamos o Brasil, 
destruindo esse sistema promíscuo, ou seremos atro-
pelados pela sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – As palavras de V. Exª, Senador Alvaro 
Dias, representam também a nossa voz. Meus cum-
primentos pelo seu pronunciamento.

Concedo a palavra, por permuta com o Senador 
Paulo Paim, ao eminente Senador Valdir Raupp, pelo 
prazo regimental.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró, Srªs e Srs. 
Senadores, prometo usar apenas metade do tempo 
que me está sendo concedido.

Farei uma fala sobre a indústria brasileira, sobre as 
nossas exportações. É bem sabido que a agropecuária 
tem sido, há muitos anos, a locomotiva da economia 
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brasileira. Isso ficou claro com o crescimento de 9,7% 
registrado no primeiro trimestre de 2013.

Apesar da pujança de nosso setor primário, não 
podemos descuidar dos outros setores da nossa eco-
nomia, especialmente da indústria, que gera milhões 
de empregos e é fundamental para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. Contrastando, Sr. Presi-
dente, com o crescimento da agropecuária, a indústria 
encolheu, neste primeiro trimestre, 0,3% em relação 
ao último trimestre de 2012, e 1,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Esses dados somam-se aos números preocupan-
tes das exportações brasileiras, acendendo um sinal 
de alerta que deve ser levado em consideração pelo 
Governo nos próximos passos da política econômica. 
A balança comercial brasileira registrou, em 2012, o 
pior resultado em dez anos, e o panorama não pare-
ce dar sinais de mudança. Até o último dia 9 de junho, 
o saldo comercial ficou deficitário em R$5,1 bilhões, 
frente à queda de 2,2% das exportações e ao aumen-
to de 10,2% das importações em relação ao mesmo 
período do ano passado. São números preocupantes, 
que exigem do Governo Federal medidas urgentes e 
enérgicas, de forma a reverter a situação periclitante 
em que se encontra a nossa indústria.

Não tenho dúvida de que um dos principais pas-
sos a serem dados é o aumento da abertura comercial 
brasileira, com a celebração de acordos comerciais 
com outros países. Para se ter uma ideia do retro-
cesso que temos enfrentado, a indústria nacional re-
presentava, nas décadas de 70 e 80, cerca de 3% da 
indústria global, 3% da indústria mundial. Hoje não 
passa de 1,7%. Nós caímos, Sr. Presidente, Sras e 
Srs. Senadores, em torno de 50%. Praticamente 50% 
nós descemos no ranking mundial da competitividade 
da indústria nacional.

Enquanto o Brasil fica à espera da Argentina, 
outros países, como México, Chile, Peru, Colômbia e, 
provavelmente, o Paraguai, anunciam a construção da 
Aliança do Pacífico, que representará cerca de 35% 
do Produto Interno Bruto da América Latina, com pro-
posta de liberação imediata de 90% do comércio entre 
as partes. Vejam o acordo que está sendo firmado!

Outro exemplo de como o mundo se locomove, 
do ponto de vista comercial, é o futuro Acordo Trans-
pacífico, Senador Ivo Cassol, Senadora Vanessa Gra-
zziotin, ex-Senadora Serys – querida Senadora, que 
foi Vice-Presidente desta Casa e que está visitando o 
Senado neste momento, a quem agradeço a presença 
–, Senador Paim. Cito aqui o exemplo do futuro Acordo 
Transpacífico, que englobará as economias de Chile, 
Peru, México, Canadá, Estados Unidos – vejam que 
os Estados Unidos estão em todas, inclusive nesse 

bloco transpacífico –, Austrália, Brunei, Cingapura, 
Japão, Malásia, Nova Zelândia e Vietnã. Representará 
quase um quarto da economia mundial, e mais uma 
vez o Brasil estará de fora! Repito: o Brasil vai estar 
de fora desse acordo também.

Esses novos acordos comerciais que estão sen-
do anunciados, ou mesmo gestados, caem como uma 
bomba no colo do setor industrial brasileiro, que já vem 
amargando sucessivas quedas no volume de vendas 
para países que são nossos tradicionais compradores. 
Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, 
entre 2008 e 2011, o Brasil perdeu R$5,4 bilhões em 
vendas para os principais países da América Latina, 
que direcionaram suas compras para China, Estados 
Unidos, União Europeia e México.

O Brasil não quis entrar ou não quis ajudar na 
criação da Alca, a Aliança de Livre Comércio das Amé-
ricas ou mercado comum das Américas. Nós ficamos 
presos ao Mercosul: “Não, o Brasil tem que ficar no 
Mercosul; o Brasil não pode aderir ou até mesmo aju-
dar a criar a Alca”.

Enquanto isso, os outros blocos comerciais estão 
sendo criados mundo afora, e o Brasil está ficando de 
fora de todos eles. O Brasil ainda se prende ao Mer-
cosul, que tem como principal parceiro a Argentina, e 
quase só a Argentina. Com todo respeito ao Uruguai, 
ao Paraguai, à Bolívia – que nem entrou, não tem con-
dições de entrar, precisa melhorar muito para entrar 
no bloco comercial do Mercosul –; a Venezuela – que 
entrou e que deveria ter entrado há mais tempo – tem 
sido um parceiro importante do Brasil. E eu falava isso 
numa reunião da Comissão de Relações Exteriores, há 
uns três, quatro anos, quando o medo de alguns Se-
nadores era o Chávez. Ainda não se sabia da doença 
dele e eu falei, num pronunciamento em Montevidéu, 
no parlamento do Mercosul: “Apoio, integralmente, a 
entrada da Venezuela no Mercosul, porque o Chávez 
passa, o Chávez vai passar e a Venezuela vai ficar!”. E 
o Chávez passou. Não era dessa forma que queríamos 
que passasse, mas passou, e a Venezuela ficou, está 
aí, é um parceiro importante do Brasil. Espero que a 
democracia da Venezuela melhore para que melhore 
também a sua economia e que ela possa ser um par-
ceiro cada vez mais importante do Brasil.

Mas, tirando isso, o Brasil está muito amarrado, 
está muito preso ao Mercosul. E sabemos que os pa-
íses do Mercosul, comparando com outros blocos co-
merciais, são muito pequenos, são economias muito 
pequenas e frágeis, então, o Brasil não pode mais ficar 
aguardando o crescimento dos países da América do 
Sul, o crescimento dos negócios do Mercosul e des-
prezando outros blocos comerciais. Não sei se a Alca 
seria boa para o Brasil – sinceramente não sei –, há 
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opiniões diversas de economistas; alguns acham que 
seria boa, outros acham que seria ruim, mas não po-
demos ficar, repito, presos apenas ao Mercosul.

Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, não é fruto de 
incompetência da nossa indústria, mas dos inúmeros 
acordos comerciais, multilaterais e bilaterais, que vêm 
sendo assinados por nossos vizinhos e, também, por 
diversos países importantes mundo afora, e o Brasil 
fica de fora.

Parece-me que o Brasil ficou muito preso à espe-
rança de aprofundamento dos laços do Mercosul – o 
que não tem acontecido. É hora, portanto, de mudar 
de estratégia e negociar acordos comerciais com ou-
tros países e mesmo com outros blocos econômicos.

Se não fizermos isso, corremos o risco de ficar-
mos para trás e de comprometermos definitivamente 
a competitividade externa de nossa indústria, o que 
trará para o Brasil e para os brasileiros consequências 
terríveis. Precisamos mudar – e mudar já –, e, nesse 
sentido, o Governo Federal tem todo o apoio do PMDB. 
O PMDB sempre se tem colocado à disposição, sem-
pre ao lado do Governo.

Eu entendo, Sr. Presidente, Senador Ataídes, 
Srªs e Srs. Senadores, que o Brasil vai bem. Apesar 
de tudo isso, o Brasil vai bem, mas poderia estar me-
lhor, precisa estar melhor.

Hoje, nós estamos vivendo um pleno emprego; 
isso é verdade, isso é a realidade. Acho que nenhum 
outro país do mundo vive uma situação como o Bra-
sil está vivendo na geração de emprego, mas o PIB 
não cresce, a indústria não cresce, a competitividade 
industrial brasileira está como nunca na história do 
País – eu falei aqui os números –, perdemos compe-
titividade em praticamente 50% nas últimas décadas. 
Então, é preciso fazer alguma coisa para melhorar a 
competitividade da indústria brasileira.

A Presidente Dilma tem lançado sucessivos pro-
gramas; isso é verdade. Só na área agrícola, nós últimos 
trinta dias, foram três programas importantes lançados: 
o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Safra 
do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, programas gigantescos de R$180 bilhões. 
Na área industrial, também ela tem tido o cuidado e 
tem lançado alguns programas, mas ainda não foram 
suficientes para alavancar o crescimento da indústria 
nacional. Então, é preciso que se faça alguma coisa 
de imediato.

A infraestrutura dos portos, a infraestrutura rodo-
viária que ainda está patinando, falta competitividade. 
As nossas ferrovias, Senadora Vanessa Grazziotin, 
que já deviam estar muito mais avançadas, estão muito 
atrasadas ainda. O Brasil patina na burocracia, o Brasil 
patina na fiscalização de alguns órgãos.

Nós já debatemos muitas vezes na Comissão 
de Infraestrutura. Eu não sei – o Tribunal de Contas 
paralisa obras, o Ministério Público paralisa obras, a 
CGU paralisa obras e todo mundo paralisa obras – se 
isso é importante ou não para o País. A economia é 
importante, mas existem obras que são paralisadas 
ou pelo Meio Ambiente ou por outras instituições do 
nosso País e ficam lá anos e anos. Cito aqui o aero-
porto de Vitória: faz quatro anos que está paralisado 
por suspeita de sobrepreço. 

Agora, eu pergunto: será que essa obra agora vai 
ficar mais barata ou mais cara? Eu tenho certeza abso-
luta de que vai ficar muito mais cara do que se tivesse 
sido tocada da forma que estava. Falo do aeroporto de 
Vitória porque é a mais emblemática no momento, mas 
há inúmeras obras no País... A BR-101. Tem um trecho 
lá que faz catorze anos... Catorze anos! Aquelas obras 
foram iniciadas no governo de Fernando Henrique e 
não terminaram até hoje. São obras de 300 quilôme-
tros, de 400 quilômetros, de duplicação de rodovias. 
Iniciaram há catorze anos e não foram concluídas até 
hoje. Há obras paralisadas no Brasil há décadas.

Então, alguma coisa tem que ser feita para des-
travar... Nós estamos perdendo para o papel, nós 
estamos perdendo para a burocracia. O Brasil perde 
competitividade ano a ano em função da burocracia.

Senadora Vanessa, está pedindo um aparte?
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM. 

Fora do microfone.) – Sim, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Concedo, com muito prazer, o aparte a V. Exª.
A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– V. Exª me permite? Primeiramente, quero cumpri-
mentá-lo pelo pronunciamento. Eu acho que o que V. 
Exª traz ao Plenário, ao debate deste Plenário, talvez 
seja a maior preocupação do nosso País: a neces-
sidade de encontrarmos um desenvolvimento mais 
sólido. Há um grande questionamento sobre o custo 
Brasil. Muitos dizem que o custo Brasil é elevado por 
conta da carga tributária. Entretanto, Senador, quando 
vamos comparar a carga tributária do Brasil com a de 
outros países assemelhados, a gente vê que o cus-
to é muito menor. Então, V. Exª levanta uma questão 
muito importante, que é a da infraestrutura, da neces-
sidade de cuidar melhor da industrialização brasileira 
e de cuidar da própria infraestrutura. Concordo com V. 
Exª plenamente. O exemplo maior disso é a questão 
mineral. O Brasil é um grande produtor de minérios. 
Nós não podemos continuar exportando commodities 
sem agregar nenhum valor àquilo que nós retiramos 
do nosso subsolo. Então, é preciso que, de fato, haja 
um esforço. E amanhã... A gente sabe que o Governo 
brasileiro vem fazendo um esforço importante no sen-
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tido de melhorar a competitividade, a produtividade, de 
combater ou enfrentar o processo de desindustrializa-
ção que está em curso, e V. Exª levantou aqui alguns 
programas que estão sendo lançados. E eu tenho infor-
mação, Senador, de que amanhã deverá ser lançado o 
programa da mineração, o novo marco da mineração, 
um projeto que deve, certamente, vir para esta Casa. 
Esse é um projeto muito importante não só para o 
desenvolvimento do setor, mas para contribuir princi-
palmente com aqueles Estados que são produtores e 
que têm perdido muito, que não têm se beneficiado 
em quase nada nessa atividade mineradora do nosso 
País. Então, parabéns pela preocupação que V. Exª traz 
aqui para o plenário e ao debate. Parabéns, Senador!

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª. Acolho e incorporo o aparte de V. 
Exª ao meu pronunciamento. Eu só espero, Senadora 
Vanessa, Srªs e Srs. Senadores, que esse novo mar-
co regulatório não venha a prejudicar os pequenos.

Eu já tenho ouvido falar – eu não vou falar, não 
vou antecipar aqui -, tenho ouvido falar muito que ele 
vai beneficiar os grandes, e os grandes já são muito 
beneficiados em nosso País. Os grandes da mineração 
já estão multimilionários e deverão ficar cada vez mais.

O Governo disse que vai arrecadar R$4 bilhões 
de royalties com essa questão da mineração, mas nós 
temos milhares e milhares de pequenos mineradores, 
que são os que mais geram empregos neste País, pois 
a pequena e a microempresa geram 80% dos empre-
gos. Assim, a informação que eu tenho é que os pe-
quenos mineradores, que há em grande quantidade no 
País, em todos os Estados, não vão ter mais acesso à 
mineração, que só os grandes vão ser...

Então, espero que isso não seja verdade. Espe-
ro que esse novo marco regulatório possa beneficiar 
também os pequenos produtores de minério.

Concedo um aparte ao nobre Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/Bloco/PP – RO) – Se-

nador Raupp, essa questão do marco regulatório da 
mineração é fundamental para poder dar condições 
para os pequenos de todos os Estados da Federação 
brasileira, especialmente nesse propósito que V. Exª 
citou agora. A exemplo disso, em Rondônia... Como 
eu, V. Exª passou pelo governo e naquela época não 
havia a exigência que há hoje. Hoje, as exigências do 
Ministério Público para se fazer a extração, de onde vai 
se tirar o cascalho para cascalhar uma estrada, para 
se fazer um asfalto ou cascalhar uma rua ou mesmo 
para os pequenos empreendedores, empresários do 
setor de areia ou de pedra... Infelizmente, nós temos 
mineradoras de pasta, uma meia-dúzia de desonestos 
e corruptos, que sentam em cima de um pedaço do 
subsolo de cada região, com o aval, infelizmente, da 

burocracia, do sistema, da legislação que temos hoje. 
Nós, aqui, nesta Casa, temos que acabar com essa 
farra. A Senadora Vanessa falou isso agora há pouco, 
assim como V. Exª. Eu não tenho nada contra os gran-
des, mas também não posso pactuar com os grandes 
para que eles sejam os donos do Brasil. Nós não po-
demos pactuar com isso. Tem que haver limites, tem 
que haver critérios. Eles, como diz o ditado, sentam 
em cima e não desocupam a moita. Não fazem nem 
uma coisa nem outra. Esse é um exemplo do Estado 
de Rondônia, Sr. Presidente, Senador Ataídes, do que 
tem acontecido lá. Com a Amazônia é diferente. O pes-
soal pega a maioria do território do Estado, fica com 
o direito de explorar o subsolo, e, ao mesmo tempo, o 
DNPM, os órgãos responsáveis também não exigem 
que haja um limite, que haja um prazo, que haja um 
custo. O custo é superficial e quem acaba pagando é 
o Estado. Nós temos o exemplo, no nosso Estado, da 
região de Presidente Médici, que tem grandes jazidas 
de ferro, assim como na região de Porto Velho. Aí a 
empresa que está explorando o ouro, ao mesmo tem-
po, não tem interesse no ferro, mas também não dei-
xa o outro ocupar essa área. Então, nada mais, nada 
menos do que esta Casa para poder regulamentar. A 
exemplo de cascalho, pedra e areia, tem que ficar a 
critério dos Estados em benefício daquela localidade, 
daquele Município, daquele distrito ou da capital. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – O que não 
pode é um empresário que mora em São Paulo ser dono 
de todo o subsolo da região de Porto Velho. Quem tem 
que comprar areia tem que se sujeitar a comprar de um 
só, e quem paga esse preço é quem está construin-
do. Não é diferente para quem está comprando pedra. 
Portanto, o senhor está certo quando bate nessa tecla. 
Nós temos que regulamentar, que fazer a distinção 
do que é a extração, para construção, de pedra, areia 
e seixo, conforme a região, e do que é, na verdade, 
área mineral, para poder tirar ouro, diamante, cobre 
ou ferro. Ao mesmo tempo, se a empresa que pegou 
não executou em dois anos, se ela não fez, não teve 
resultado, ela perde e não pode ser mais prorrogado 
mais para frente. O que tem acontecido hoje é pror-
rogação após prorrogação. Prorroga de novo, o cara 
fica ocupando e não dá resultado, e deixam de investir 
outros empresários que poderiam muito bem montar 
uma siderúrgica. Vários Estados da Região Amazôni-
ca têm minério para poder explorar em cima disso. E, 
ao mesmo tempo, infelizmente, nós também estamos 
sendo roubados. Eu fiz um discurso, na última sexta-
-feira, sobre o garimpo Roosevelt, a maior jazida de 
diamante do mundo. É ilegal. Existem confrontos dos 
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índios. Todo mundo está assistindo a índios querendo 
ocupar mais terra e a brancos querendo ocupar mais 
terra. E o que eu tenho dito – falei no último discurso 
– é que índio não quer mais terra. O que o índio quer, 
na verdade, é o direito de explorar a riqueza que há 
dentro das áreas indígenas, para eles não ficarem mais 
com o pires na mão, pedindo esmola para a Funai, 
para ONG ou para o Governo Federal. Se deixarem e 
nós autorizarmos nesta Casa, no Senado, os índios 
a tirarem e fazerem a exploração de minérios, com a 
tutela do Governo Federal, com certeza, não é só o 
cacique que vai andar de caminhonete zero. Todos os 
índios que tiverem habilitação terão condições de an-
dar de carro zero na aldeia, de ter um carro novo, de 
ter qualidade de vida, sem precisar pedir esmola para 
ministério nenhum, para a Funai, para o Cimi ou para 
qualquer um que administre isso. Portanto, a maior ri-
queza mineral está embaixo dessas áreas indígenas, 
dentro das terras indígenas, no subsolo indígena. E, 
ao mesmo tempo, nós temos, nesta Casa, com o novo 
marco regulatório, que acabar com essa farra de um 
só ser dono de todo o subsolo do Estado de Rondônia. 
Então, nisso nós podemos, de uma vez por todos, dar 
o marco inicial e mudar o que está hoje, infelizmente, 
prejudicando todos os Estados brasileiros.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado a V. Exª. Acolhemos seu aparte e peço que 
ele seja incorporado ao pronunciamento.

V. Exª tem razão: Rondônia é um Estado muito 
rico em minérios. Rondônia tem ferro, manganês, ouro, 
cassiterita, muitas pedras preciosas que precisam ser 
bem exploradas. Precisamos de logística de transporte. 

Eu falava, Sr. Presidente, na logística de trans-
porte para que a nossa indústria possa ter mais com-
petitividade. Rondônia é um exemplo típico disso. Nós 
estamos numa área geográfica muito importante da 
América do Sul, praticamente no centro da América 
do Sul, com saída para o Pacífico, com saída para o 
Atlântico, via hidrovia do Madeira/Amazonas, com saí-
da pela nossa rodovia BR-364. Mas, infelizmente, hoje, 
as nossas BRs estão em dificuldades.

Então, para encerrar meu pronunciamento, faço 
um apelo, novamente ,ao DNIT e ao Ministério dos 
Transportes no sentido de acelerar a restauração da 
BR-364, de resolver o problema da BR-425, da BR-429, 
da BR-421, da 174, da dragagem da nossa hidrovia do 
Madeira, do término da ponte da 319, do meio da 319, 
com a licença ambiental e a restauração da 319, com 
a Ponte do Abunã, com a nossa ponte binacional, com 
a nossa ferrovia, que eu espero que chegue e que não 
demore muito... Talvez, daqui a uns cinco ou seis anos, 
ela possa chegar a Porto Velho, para melhorar o nosso 
acesso, baratear o preço do frete e também não arre-

bentar rapidamente a BR. A nossa BR-364 está sendo 
conservada, mas, com a quantidade de caminhões que 
trafegam todos os dias naquela BR, eu penso que ela 
não vai aguentar muito tempo novamente. 

Então, é preciso a construção, também, da fer-
rovia de Vilhena até Porto Velho, aos nossos portos, 
tanto o porto organizado de cargas como os terminais 
graneleiros.

Agradeço ao nobre Senador Paulo Paim pela 
permuta do tempo. Eu disse que não iria me alongar 
muito, mas houve alguns apartes, o que é bom para o 
debate no Parlamento.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr. 
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª, Senador Raupp, 
por esse brilhante pronunciamento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Pois bem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
gistro, com pesar, o falecimento de Victor Bauer, pai 
do nosso colega Senador Paulo Bauer. 

Já encaminhei à Mesa um requerimento, em 
nome do PSDB, com voto de pesar pelo falecimento 
do Sr. Victor Bauer, que foi Prefeito de Jaraguá do Sul, 
em Santa Catarina. 

Com uma importante história política no Estado 
de Santa Catarina, Victor Bauer foi vereador por dois 
mandatos consecutivos e também Prefeito Municipal 
de Jaraguá do Sul em duas oportunidades. Vitor Bauer 
foi Prefeito em 1965 e 1976. Entretanto, sua carreira 
política começou em 1958, quando foi eleito Vereador.

Além da paixão pela política, também se desta-
cou no cenário empresarial como diretor da Torrefa-
ção e Moagem de Café Alberto Bauer S.A. Indústria e 
Comércio. Foi proprietário da Capri Industrial, fábrica 
de chapéus e bolsas.

Em nome do PSDB, apresento nossos sinceros 
sentimentos e a solidariedade amiga a seu filho, o Se-
nador Paulo Bauer, a familiares, amigos e ao Município 
de Jaraguá do Sul. 

Este é o voto de pesar que encaminhamos a 
Mesa, Sr. Presidente. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem.

Apenas para...
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Pois bem.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
..., pedindo permissão à oradora, Senadora Vanessa, 
em nome da Liderança do Governo, nos juntarmos a 
propositura do Senador Alvaro Dias para externar os 
nossos sentimentos à família Bauer pelo passamento 
do patriarca dessa família, que tem contribuições im-
portantes para o seu Estado de Santa Catarina e para 
o Brasil, e também manifestar nossa solidariedade 
ao nosso colega Senador Paulo Bauer, a quem nós 
queremos tão bem, neste momento de dor, pedindo a 
Deus que possa consolar e, ao mesmo tempo, trazer 
paz e tranquilidade à família neste momento de dor.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senador Eduardo e Senador 
Alvaro. Junto com V. Exªs, quero dizer do meu senti-
mento pela partida do Sr. Victor Bauer.

O requerimento de V. Exª, Senador Alvaro, será 
encaminhado na forma regimental.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 627, DE 2013

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
ex-Prefeito de Jaraguá do Sul/SC, Victor 
Bauer, ocorrido no último domingo, dia 16 
de junho deste ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, ocor-
rido no último dia 16 de junho deste ano, do ex-prefeito 
de Jaraguá do Sul/SC, VICTOR BAUER.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja enca-
minhado à família, na pessoa do senador Paulo Bauer, 
ao Governo do Estado de Santa Catarina, à Assembléia 
Legislativa e à Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Justificação

Com uma importante história política no Estado 
de Santa Catarina, Victor Bauer foi vereador por dois 
mandatos consecutivos e também Prefeito Municipal 
de Jaraguá do Sul em duas oportunidades.

Victor Bauer foi prefeito do município em 1965 
e 1976; entretanto, sua carreira política começou em 
1958 quando foi eleito vereador.

Além da paixão pela política, também se desta-
cou no cenário empresarial como diretor da Torrefa-
ção e Moagem de Café Alberto Bauer S/A Indústria e 
Comércio, e foi proprietário da Capri Industrial Ltda., 
fábrica de chapéus e bolsas. 

Em nome do PSDB, apresento nossos sinceros 
sentimentos e a solidariedade amiga a seu filho, Se-
nador Paulo Bauer, familiares, amigos e ao município 
de Jaraguá do Sul.

Sala das Sessões, 17 de junho de 2013. – Se-
nador Alvaro Dias, Vice-Líder em exercício da Lide-
rança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Concedo palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu, da mesma forma, quero me somar ao pro-
nunciamento do Senador Alvaro Dias e daqui, desta 
tribuna, externar minha solidariedade ao Senador, nos-
so querido amigo, Paulo Bauer e a toda a sua família, 
a seus amigos e àqueles que conheceram o seu pai.

Então, Sr. Presidente, também de minha parte, 
ficam aqui meus votos de pesar e meus votos de que 
a família saiba e tenha serenidade para passar este 
momento difícil, como é difícil o falecimento na família 
de qualquer um de nós. Então, o meu abraço sincero 
e carinhoso ao Senador Bauer e a toda a sua família.

Sr. Presidente, da mesma forma, venho à tribuna, 
hoje, neste momento, para falar também da morte de 
um dirigente do meu Partido, um dirigente nacional do 
meu Partido, que era também um grande amigo pessoal. 

Não só foi meu amigo pessoal, mas uma pessoa 
a quem devo grande parte da minha formação político-
-partidária. Ele fez parte da minha formação e da de 
toda a minha geração. Essa pessoa que veio a falecer 
foi muito importante. Eu, aqui, neste momento, quero 
prestar as homenagens ao dirigente comunista Dynéas 
Aguiar, que faleceu aos 81 anos de idade, dos quais, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 63 anos foram 
dedicados à luta do povo brasileiro, ao socialismo e à 
construção do Partido Comunista do Brasil.

Dynéas Aguiar foi vítima de uma doença neu-
rológica. Ele resistiu com tenacidade e, até pouco 
tempo antes do agravamento da sua doença, tinha a 
disposição de um jovem para as atividades políticas. 
Seu corpo foi velado na última sexta-feira, na Câma-
ra Municipal de São Paulo, onde recebeu do coletivo 
partidário e de muitos políticos que por lá passaram 
as homenagens, que foram todas carregadas de pro-
funda emoção.

O Presidente Nacional do nosso Partido, o PCdoB, 
Renato Rabelo, em nome de todo o nosso coletivo, fez 
a homenagem, lembrando que Dynéas Aguiar era um 
dos últimos remanescentes da corrente revolucionária 



37636 Terça-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

formada por João Amazonas, por Maurício Grabois e 
por Pedro Pomar, que combateu as ideias reformistas 
dentro do Partido. Em 1962, durante uma conferência 
que reorganizou o PCdoB, ele foi eleito para a nova 
Direção Nacional do Partido, para a nova Direção Na-
cional do PCdoB.

Emocionado, Renato Rabelo lembrou que o ve-
terano comunista foi fundamental na articulação de 
duas gerações dirigentes que sustentaram o funcio-
namento do Partido em momentos difíceis. Despediu-
-se, lembrando o codinome de Dynéas na clandestini-
dade. Disse o Presidente Renato Rabelo – abrem-se 
aspas: “Adeus, Careca! Dynéas, você está presente!” 
– fecham-se aspas.

E era assim que todos nós o conhecíamos, como 
Careca. Ele teve uma participação importante na for-
mação da nova geração política do PCdoB – nem tão 
nova assim –, da minha geração e de todos nós. Cui-
dava não apenas da nossa formação política, mas tam-
bém da nossa formação ética, da nossa conduta ética.

Eu fui eleita vereadora da cidade de Manaus em 
1988, Sr. Presidente. Antes disso, eu era militante do 
movimento sindical e, antes ainda, militante do movi-
mento estudantil. E, desde aquela época, Dynéas tra-
tava todos nós com muito cuidado, com muito carinho, 
sobretudo as mulheres. E sempre que podia, na hora 
dos intervalos de nossas reuniões, de nossos cursos, 
ele se sentava conosco e falava muito a respeito da 
organização das mulheres, falava muito a respeito 
da importância da participação efetiva da mulher na 
vida política e de como as mulheres são importantes, 
necessárias e imprescindíveis para os processos de 
mudança no Brasil e no mundo inteiro.

Agora, Sr. Presidente, quero ler a nota da Direção 
Nacional do meu Partido, o PCdoB, na qual é destacada 
a trajetória desse militante comunista, desse dirigente 
histórico do nosso Partido, o PCdoB:

[...]
Ele [Dynéas] nasceu em 30 de janeiro de 1932 
e ingressou no Partido Comunista ainda muito 
jovem. Em 1950, começou a atuar no movi-
mento estudantil e logo ingressou na juventu-
de comunista. Por suas inúmeras qualidades, 
elegeu-se Presidente da União Paulista dos 
Estudantes Secundaristas (Upes) e, depois, 
[Presidente] da União Brasileira dos Estudan-
tes Secundaristas (Ubes).
[...]
Com o golpe militar de 1964, participou da or-
ganização da resistência à ditadura e contribuiu 
para o êxito da 6ª Conferência do PCdoB, que 
delineou as diretrizes dessa luta. Posterior-
mente, enviado ao exterior, ajudou a organi-

zação do amplo movimento de solidariedade 
ao povo brasileiro.
Com a anistia, retornou ao Brasil, destacando-
-se como um dos principais organizadores do 
6º Congresso Nacional do Partido Comunista 
do Brasil, o PCdoB, em 1983. Nesse período, 
assumiu a função de secretário nacional de 
Organização. Quando terminou o regime mi-
litar, o PCdoB ingressou em nova fase, trans-
formando-se numa força política influente e 
respeitada pelas camadas mais avançadas 
do povo brasileiro.
Com seu rápido crescimento, o Partido precisa-
va formar seus militantes. Ele, então, se jogou 
na tarefa de organizar a Escola Nacional do 
PCdoB, pela qual passariam [como passaram] 
centenas de camaradas.

Inclusive, passei por essa Escola e aqui relatei um 
pouco a forma carinhosa como ele tratava e como ele 
cuidava da formação de todos os militantes e dirigentes, 
dos jovens comunistas do Brasil inteiro, dedicando-se 
de corpo e alma a essa tarefa muito importante.

Esse trabalho intensivo de formação marxista-
-leninista dos quadros comunistas contribuiu 
em muito para o Partido enfrentar vitoriosa-
mente [muitos momentos difíceis e principal-
mente] a grave crise que atingiu o socialismo 
no triênio 1989/1991.

Eu me lembro de que, naquela época, chegaram 
a decretar o fim do socialismo, e o PCdoB, o Partido 
Comunista, manteve-se muito firme na luta, porque 
acreditamos sempre e continuamos a acreditar que o 
capitalismo, Sr. Presidente, não pode ser um fim em si 
mesmo, porque uma sociedade onde homens explo-
ram homens não pode ser uma sociedade justa. O que 
nós queremos é construir uma sociedade de iguais, 
em que todos tenham direito ao trabalho, à moradia, 
à educação. Portanto, ninguém pode viver à custa do 
trabalho de ninguém. É por essa sociedade que nós 
lutamos, e foi nesse sentido e com essa formação que 
Dynéas dedicou tanto tempo, tantos anos de sua vida.

No início dos anos 1990, Dynéas pediu afasta-
mento do Comitê Central. Passou, então, a construir o 
Partido na cidade paulista de Campos do Jordão [para 
onde se mudou com o objetivo de ter uma vida mais 
mansa, uma vida menos atarefada, Sr. Presidente]. 
Nessa cidade, pelo respeito que adquiriu, [logo Dynéas] 
assumiu o cargo de Secretário Municipal de Cultura e 
elegeu-se Vice-Prefeito [de Campos do Jordão].

Atualmente, ele fazia parte da direção do Co-
mitê Municipal de Valinhos (SP) e integrava a 
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equipe do Centro de Documentação e Memória 
(CDM) da Fundação Maurício Grabois.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senadora Vanessa, permita-me inter-
rompê-la por só um segundo?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência agradece a presença dos 
nossos ilustres visitantes, alunos do Instituto Federal 
de Brasília, participantes do Pronatec, programa que 
muito veio a contribuir com o ensino técnico no Brasil. 
Agradeço a presença de todos vocês. (Palmas.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – É muito importante ver alunos desse progra-
ma destacado do Governo Federal de preparação de 
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros visitando o 
Senado. Sejam todos e todas muito bem-vindos!

Sr. Presidente, dizia eu que Dynéas se mudou 
para a cidade de Campos do Jordão. Lá, pela sua ex-
periência política, pela sua capacidade de articulação 
política, ele logo assumiu a Secretaria Municipal de 
Cultura e, na sequência, compondo a chapa, foi eleito 
Vice-Prefeito daquela cidade.

Atualmente, Dynéas, além de continuar como di-
rigente do nosso Partido, o PCdoB, em Valinhos, São 
Paulo, integrava a equipe de Documentação e Memó-
ria da Fundação Maurício Grabois, que é a Fundação 
do nosso Partido, o PCdoB.

No último período, mesmo enfrentando graves 
problemas de saúde, não arredava o pé do 
trabalho, dando uma importante contribuição 
na reconstrução da história dos comunistas 
brasileiros, da qual [ele próprio] era persona-
gem destacado.
Dynéas era um dos últimos remanescentes 
daquela plêiade de bravos camaradas que, 
em 1962, de maneira ousada, se colocaram 
na tarefa de reorganizar o Partido Comunista 
do Brasil. Ousadia que garantiu sua continui-
dade na trilha da revolução. Uma geração que 
atravessou décadas, a maior parte do tempo 
na clandestinidade, enfrentou prisões, torturas, 
mortes e soube fazer triunfar a liberdade e a 
democracia, com a qual hoje a Nação brasileira 
se fortalece e na qual os trabalhadores elevam 
sua capacidade de união e luta.
As bandeiras vermelhas da grande causa so-
cialista inclinam-se em honra [não tenho dúvida 
nenhuma] à memória desse digno e heróico 
combatente [que era Dynéas Aguiar, por todos 
nós conhecido como Careca]!

Portanto, quero, não apenas como Parlamentar, 
como Senadora do PCdoB... Eu me recordo que, logo 
depois da minha eleição para o Senado, em uma ativi-
dade nacional, quando eu o encontrei, ele me abraçou 
de forma carinhosa e me cumprimentou, dizendo que 
sabia que eu teria uma militância muito destacada, por-
que, segundo ele, eu já me destacava durante todos os 
cursos que ele organizava. E ele falava como se fosse 
um pai. Muito além de um dirigente que buscava passar 
ensinamentos, porque essa era a grande capacidade 
dele – eu disse aqui e reafirmo –, ele transmitia um 
carinho profundo por todos nós.

Dynéas foi, sem dúvida alguma, um espelho não 
só para mim, mas para muitos camaradas, muitos 
companheiros de Partido que com ele tiveram a opor-
tunidade e a felicidade de conviver, num importante 
momento de sua vida. Durante anos, ele foi o respon-
sável pela política de organização e de formação do 
nosso Partido e da nossa militância.

Então, Dynéas querido, onde quer que você este-
ja, receba muito mais do que meu abraço, receba meu 
reconhecimento e meus agradecimentos por tudo o que 
você fez não só por mim, mas por toda uma geração 
de militantes partidários!

Sr. Presidente, neste período que ainda tenho, 
eu gostaria de relatar que, na última semana, na Co-
missão de Assuntos Econômicos, houve a oitiva do 
indicado para compor a diretoria da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Sr. Ivo Bucarescky.

O Sr. Ivo Bucarescky é um profissional com expe-
riência na gestão de serviço público e atua, há pouco 
mais de um ano, na área de medicamentos no Brasil 
como secretário executivo da Câmara de Medicamen-
tos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa 
posição, foi nomeado pela Presidência da Anvisa para 
coordenar o concurso que foi realizado, recentemente, 
por aquele órgão.

Infelizmente, todo o Brasil tomou conhecimento, 
pelos meios de comunicação, das inúmeras irregula-
ridades ocorridas durante o concurso. Então, com a 
vinda de um indicado para a diretoria da Anvisa ao 
Senado Federal, para audiência pública, para a sua 
oitiva, sendo essa pessoa o coordenador, o responsá-
vel principal pela realização do concurso, natural seria 
que os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras dirigissem 
a ele questionamentos relacionados ao concurso, e 
assim foi feito. Não apenas eu, mas também vários 
outros Senadores o questionaram, como a Senado-
ra Ana Amélia e o Senador Moka, que foi o Relator. 
E ele teve seu nome aprovado, apenas com um voto 
contrário. A maioria votou favoravelmente à sua indi-
cação para a Anvisa.
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Vários questionamentos fizemos, mesmo porque 
temos recebido, todos os Senadores, creio eu – recebi 
e acredito que todos tenham recebido, da mesma forma 
–, inúmeras manifestações e mensagens eletrônicas, 
questionando a lisura do concurso e fazendo denúncias 
sobre procedimentos equivocados que teriam ocorri-
do no dia do concurso. Para que V. Exª tenha ideia, 
algumas provas, em alguns locais do Brasil, foram ini-
ciadas somente uma ou duas horas depois de serem 
encerradas em outras localidades. Houve denúncias 
de violação de conteúdo e tudo o mais, o que levou 
preocupação a todos aqueles que fizeram o concurso.

E veja, V. Exª, eu não sabia, o concurso da Anvisa 
teve 125 mil inscritos para 414 vagas. Cento e vinte e 
cinco mil inscritos. Eu creio que foi este o concurso de 
maior participação, pelo menos dos últimos tempos, no 
Brasil, mais ou em torno de 400 candidatos por vaga, 
Sr. Presidente. Muita gente.

Então, é óbvio que um concurso dessa magnitude, 
sendo organizado em nível nacional... E o Sr. Ivo Buca-
resky explicou que não foi exigido processo licitatório, 
pela urgência da necessidade da realização do mes-
mo. E, segundo ele, a empresa Cetro, salvo engano, 
a empresa escolhida para fazer o concurso foi aquela 
que melhor se encaixou, que se adaptou às normas. E 
o questionamento que nós fizemos a ele era acerca da 
manutenção ou não do mesmo. Ele, na hora, não pôde 
dar a resposta. Disse que essa decisão caberia à dire-
toria da Anvisa, e que, nesta semana, possivelmente, 
a Anvisa daria uma resposta ao Brasil, principalmente, 
àqueles e àquelas que realizaram o concurso, porque 
vivem numa situação de muita instabilidade. 

Os e-mails que nós recebemos, Sr. Presidente, 
relatam situações difíceis de famílias que, com muita 
dificuldade, durante meses e meses, pagaram cursinhos 
para os seus filhos se prepararem para o concurso. E, 
diante de uma situação dessas, é óbvio que a insegu-
rança abateu todos, por causa do questionamento sobre 
a possibilidade de haver não exatamente um processo 
lícito de escolha dos candidatos, no sentido de que 
pudessem ser aqueles a passar os mais preparados. 

E, hoje, Sr. Presidente, eu obtive a informação de 
que já foi comunicado pela diretoria da Anvisa o can-
celamento do concurso, o que considero importante. 
Lamento que isso tenha acontecido. Lamento muito, 
porque foram todos os Estados brasileiros, quase to-
dos os Estados, a realizarem as provas E repito: em 
torno de 125 mil brasileiras e brasileiros participaram 
do concurso. Entretanto, diante dessas inúmeras irre-
gularidades, não restaria outro caminho para a Anvi-
sa que não o cancelamento do mesmo. Até em nome 
da imparcialidade era necessário que fosse feito o 
cancelamento. E não houve uma irregularidade, mas 

inúmeras irregularidades aconteceram, mas apenas 
uma, no meu entendimento, já seria o suficiente para 
o cancelamento, que foi o fato de, numa localidade, 
salvo engano, no Rio de Janeiro, terem iniciado a pro-
va somente após várias outras localidades já terem 
encerrado a prova, mesmo porque havia um período 
mínimo para que os que fizeram o concurso pudessem 
ser liberados da sala de aula.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Então, aqui eu quero cumprimentar a diretoria 
da Anvisa e lamentar pelo acontecido. Acho que não 
deve ficar apenas nisso, não somente um novo con-
curso deve ocorrer, mas creio que a própria Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária deve fazer uma inves-
tigação mais aprofundada, inclusive, na empresa, Sr. 
Presidente – inclusive, na empresa. Tenho a convicção 
de que ela deve arcar com todas as despesas adicio-
nais na realização do novo concurso, porque não po-
deria acontecer de outra forma. A empresa responsável 
pelo concurso deve arcar com todas as despesas. Há 
quem diga que ela teria subfaturado o preço para ser 
a vencedora, e a realidade mostrou que esse não foi 
o melhor caminho. Então, no que pese o concurso ter 
sido anulado, outro concurso deve ser realizado. Eu 
espero que a agência promova uma profunda investi-
gação na empresa que realizou o concurso e divulgue 
o resultado das investigações para o Brasil inteiro, não 
só por conta desse concurso, mas, certamente, por 
conta dos outros concursos que deverão vir. E o tra-
tamento que o Estado deve dar a essa empresa deve 
ser duro, Senador Paim, para que o que aconteceu 
com esse concurso, que mobilizou nada mais nada 
menos que 125 mil pessoas no Brasil, não se repita 
nos próximos concursos.

Aliás, também tivemos problemas no Enem, do 
Ministério da Educação, e parece-me que a empresa 
é exatamente a mesma. Nós não gostaríamos de ver 
esse problema se repetindo em concursos futuros de 
tamanha magnitude, como foi esse da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu encaminho à Mesa, Sr. Presidente, e peço 
que conste dos Anais o voto de pesar do falecimento 
do nosso querido dirigente e meu querido amigo Dy-
néas Aguiar, o Careca.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Obrigado a V. Exª pelo pronunciamen-
to. Será encaminhado, na forma regimental, o pedido 
de V. Exª.
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Com a palavra, o Senador Paulo Paim. 
Peço desculpas porque havia aqui sobre a Mesa 

uma permuta, Senador Paim, ela me passou desper-
cebida e chamei a nossa querida Senadora Vanessa. 
Então, as minhas escusas.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – É 
sempre uma alegria ouvir a Senadora Vanessa. É um 
aprendizado para cada um de nós. Por isso, não há 
problema nenhum.

Sr. Presidente, já falei dos movimentos sociais, 
das mobilizações. Aqui falaram o Senador Jorge Viana, 
o Senador Alvaro Dias, o Senador Figueiró. Antes de 
fazer meu pronunciamento principal, quero reafirmar 
minha posição. 

Até há pouco tempo, Senadores como eu e outros 
vinham à tribuna para reclamar da falta de mobilização 
da sociedade, de uma pressão política, que sempre é 
positiva, reivindicando-se questões básicas de interesse 
de todo o povo, de toda a nossa gente. No momento 
em que os estudantes começam a fazer algum tipo 
de manifestação, no momento em que se mobilizam, 
já se começa a criar o fantasma de que isso é contra 
sicrano, contra beltrano. Não é contra ninguém. Eles 
têm causas que advogam, que defendem e, legitima-
mente, fazem mobilizações. O que não se pode fazer é 
tratar essas mobilizações como tratavam no passado, 
como caso de polícia, ou seja, com aqueles termos que 
usávamos muito: “criminalizar os movimentos sociais”. 
Não pode ser assim.

Tem-se que dialogar, tem-se que conversar, tem-
-se que ouvir qual é a razão das mobilizações. E é claro 
que condenamos todo tipo de violência, seja por parte 
do movimento, seja por parte da polícia, que, armada, 
atira nos jovens, nos estudantes.

Eu repito o que disse aqui, num aparte ao Se-
nador Jorge Viana, que fez um belíssimo discurso. A 
Presidenta Dilma desonerou a folha de pagamento, 
mas a rotatividade continua a mesma. Não melhorou 
uma vírgula. Os salários que são um pouco melhores 
caem, e entram salários mais baixos. A Presidenta Dil-
ma desonerou a cesta básica, e o preço dos alimen-
tos subiu. A Presidenta Dilma desonerou, eu diria, o 
transporte urbano, e as passagens estão aumentando 
em todo o País. 

Ora, é natural. É natural! E não dá para criarem 
agora fantasmas, dizendo que é um sistema terroris-
ta, que é subversão. Nós, que reclamamos tanto, que 
achamos correto como fazíamos no passado as grandes 
mobilizações... Fazíamos as pressões, éramos agredi-
dos, e reclamávamos, e protestávamos. Muitas vezes 

vieram Senadores e Deputados em nossa defesa. E 
não era só no tempo da ditadura; também depois dela. 

Por isso é que eu queria, mais uma vez, pedir 
o bom senso para ouvir, como dizia o nosso falecido 
Ulysses Guimarães, a voz rouca das ruas e ver o que 
podemos fazer. 

É natural que os movimentos sociais, os movi-
mentos sindicais, após darem o primeiro passo, quei-
ram dar também o segundo e o terceiro. E compete 
aos dirigentes negociarem, dialogarem e atenderem 
o que é possível, dentro do limite da razoabilidade.

Passo a palavra para a Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada. Acabei de sair da tribuna, Senador, 
mas não toquei nesse assunto. Por isso, faço questão 
de aparteá-lo, primeiro para pedir a permissão de V. 
Exª para assinar embaixo do seu pronunciamento e das 
suas observações, com as quais concordo em gênero, 
número e grau. É óbvio que em todo movimento, infe-
lizmente, há pessoas que participam e que não estão 
bem-intencionadas. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concordo 
plenamente com V. Exª.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Entretanto, o movimento não deve ser regulado por 
essas pessoas e por esses atos. Precisamos ver a 
grande maioria. Para que mesmo está havendo a mo-
bilização? O que aconteceu no Brasil é algo, sim, que 
deve fazer parte dos protestos, principalmente da ju-
ventude. Como V. Exª diz, nós já fomos jovens. Fomos 
sindicalistas e continuamos entendendo que a organi-
zação popular é o melhor caminho para a busca das 
soluções, para a resolução dos problemas, inclusive. 
Onde já se viu, como V. Exª disse, a Presidente baixar 
tributos, e a passagem de ônibus não baixar? Isso é 
inadmissível! Na minha cidade de Manaus, para V. Exª 
ter uma ideia, a passagem baixou, por um lado, mas, 
por outro lado, é incluído na planilha, salvo engano, 
R$0,05, Senador, há muitos anos. Um recurso que 
deveria ir para os cofres públicos do Município para a 
melhoria do transporte, que é caótico. No entanto, esse 
recurso nunca foi repassado. Então, de que adianta 
diminuir o valor da passagem, e a prefeitura não fazer 
nada? De que adianta diminuir o valor da passagem? 
Como diz um ditado popular, “acende a vela para um 
santo e apaga do outro”. E a juventude tem que gritar, 
a juventude tem que reclamar. Concordo com V. Exª. 
Não pode uma manifestação popular ser avaliada por 
gestos de uma minoria, assim como não vamos avaliar 
a polícia por gestos de uma minoria também...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Corretís-
simo, Senadora.
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A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– ... que, da mesma foram, reage de maneira equivo-
cada. Parabéns, Senador Paim, pela posição de V. Exª. 
Muito obrigada pelo aparte.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu tinha 
certeza de que o aparte de V. Exª não seria em outra 
direção, complementando o que eu já havia falado em 
apartes a Senadores. Agora, eu apenas fiz uma intro-
dução do tema. 

Mas eu volto, Sr. Presidente, a falar, aqui da tri-
buna, de um tema que esta Casa vai votar esta sema-
na. Tivemos uma grande audiência pública hoje, pela 
manhã, sobre a chamada regulamentação da PEC das 
Domésticas. Hoje, pela manhã, a Comissão de Direitos 
Humanos, por parte da nossa Presidenta da comissão, 
Senadora Ana Rita, organizou uma audiência pública 
em que tivemos representantes de todos os setores 
da sociedade para debater esse tema.

Sr. Presidente, no dia 10 de junho, falei já nes-
ta tribuna sobre a história luta pelos direitos das em-
pregadas e dos empregados domésticos. Falei sobre 
o relatório do Senador Romero Jucá. Falei sobre a 
regulamentação dos direitos previstos pela Emenda 
Constitucional no 72.

Quero dizer que esta semana recebi a visita de 
representantes da Anamatra, que me encaminharam 
um documento comentando sobre a perspectiva da 
regulamentação. O documento levanta algumas preo-
cupações. A preocupação maior é com a flexibilização 
dos direitos trabalhistas, vez que foi intenso o trabalho 
para garantir esses direitos às trabalhadoras e aos tra-
balhadores domésticos.

A Anamatra nos traz algumas reflexões. A Ana-
matra é a Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho. A primeira reflexão e sugestão é que não se 
permita, em hipótese alguma – ou seja, proíba-se – o 
trabalho doméstico a menores de 18 anos, conforme 
já consta no art. 1o do parágrafo único do relatório da 
comissão mista. Tal vedação está embasada em vá-
rios fundamentos, especialmente em que o trabalho 
doméstico é um trabalho penoso, e lugar de criança 
é na escola.

A própria Convenção no 182, da OIT, proíbe tra-
balho de menores de 18 anos em atividades que lhes 
prejudiquem a saúde, a segurança, a formação ou 
a moralidade. E mais: a Anamatra elencou, entre as 
atividades que integram a lista TIP – lista das piores 
formas de trabalho infantil –, precisamente o trabalho 
doméstico, entre os riscos que apresenta para a criança 
e o adolescente. Segundo a OIT, o trabalho domésti-
co exige esforços físicos, isolamento, suscetibilidade, 
abuso físico, psicológico e sexual, longa jornada de 
trabalho, trabalho noturno, risco de queda, entre outros. 

Também a nossa legislação, no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, tutela, no art. 167, a proibição do 
trabalho penoso aos menores de 18 anos. Por esses 
motivos, é imperioso que se mantenha esse dispositivo 
no texto aprovado na Comissão.

A segunda sugestão, porém não menos rele-
vante, refere-se à duração do trabalho doméstico. A 
expressão “horas não trabalhadas” deve ser alterada 
por “horas livres”, haja vista que, na perspectiva do Di-
reito do Trabalho, o tempo à disposição do empregador 
computa-se necessariamente como tempo de serviço 
efetivo, nos termos do art. 4º, caput, da CLT. Horas não 
trabalhadas podem ser consideradas horas à disposição 
do empregador. Já as horas livres são horas de folga. 
Dessa forma, é imperioso assegurar a definição de 
horas do efetivo exercício como aquelas à disposição 
do empregador, e horas livres destinadas ao repouso.

Outra situação complexa que deve ficar bastante 
clara, sem qualquer possibilidade de dúvidas, é quan-
do o empregado está à disposição do empregador em 
viagens. Os períodos em que o empregado acompanha 
o empregador, prestando serviços em viagem, à dis-
posição do empregador, serão considerados horas de 
efetivo serviço, por estar à disposição do patrão, sob as 
suas ordens. Porém, há necessidade de se distinguirem 
os períodos em que, durante a viagem, o empregado 
terá tempo para si próprio. Aí vem o tempo livre. Esse 
período deve ser computado como horas livres.

Por outro lado, Sr. Presidente, como forma de não 
criar qualquer diferenciação entre o trabalhador comum, 
é salutar que haja a possibilidade de compensação 
das chamadas horas extraordinárias à disposição do 
empregador, cumpridas em viagem, com a previsão 
do chamado banco de horas. A instituição do banco 
de horas deve obedecer à regra vigente, respeitando 
o limite de 10 horas diárias de trabalho.

A terceira ressalva da Anamatra é a introdução 
da possibilidade da instituição de trabalho em regime 
de tempo parcial.

Nesse sentido, também nos alinhamos à ideia de 
que admitir tal hipótese é a de admitir que, por simples 
acordo, possa o empregado doméstico abrir mão do 
direito de perceber o que é, para mim, cláusula pé-
trea, ou seja, o salário mínimo nacional. Ele não pode 
deixar de receber R$678,00, quando vai todo o dia 
ao emprego, para receber número de horas menor, o 
correspondente ao que a lei permite se assim fosse 
aprovado: R$339,00. A lei é clara! Não se quer con-
tratar o trabalhador, então é trabalho avulso, trabalho 
temporário, são dois dias por semana. Dois dias por 
semana, caso não se enquadre; se passou disso, vai 
ter de cumprir o que manda a CLT quando se enquadra.
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Assim, a meu ver, a jornada de meio turno é uma 
forma de precarizar o trabalho doméstico, pois ele é 
obrigado a todo dia estar em seu trabalho, fazer seis 
horas corridas, e ganhar R$300,00 no fim do mês. Sai 
de casa e, entre a vinda e a volta, já se foram quase 
oito ou nove horas.

Por fim, outra preocupação da Anamatra – que 
eu também concordo – é a possibilidade de facultar ao 
empregador o desconto de seu salário as despesas 
como: plano de licença médica, odontológica, seguro 
e previdência privada no limite de 20% do salário. En-
tendo que salário é sagrado. Uma simples autorização 
do empregado pode levar a desconto muito acima de 
20%. Aí seria flexibilizar o direito ao salário decente.

Acredito que temos de ter cuidado com essa 
regulamentação, ouvir a sociedade e ouvir entidades 
como Anamatra, composta por juízes que vivem esse 
tema no seu dia a dia. De sua forma, a sociedade 
está reagindo. É legítima a reação à Emenda 72, mas 
a regulamentação, no meu entendimento, como dizia 
hoje na Comissão, vai ajustar o tema. Se as pessoas 
olharem o tema com carinho, verão que o gasto que 
passarão a ter a mais é só do Fundo de Garantia. Qual 
é o empregador doméstico que não paga a Previdên-
cia? Todos pagam! Os que assinam carteira, não é? 
Porque há os malandros. Amanhã ou depois o cara 
bota na Justiça e irão pagar, pois não assinam a car-
teira e não assinarão nunca! Mas pagarão no futuro 
e, quanto a isso, eles podem acreditar.

Aquele que emprega e assina a carteira já paga 
a Previdência, paga férias, paga 13º, paga hora extra. 
Agora vão querer que um trabalhador doméstico vá a 
minha casa trabalhar, durante todo o dia, mas resol-
vo dar uma festa à noite e não vou pagar hora extra 
para ele? Não existe isso! É preciso pagar a hora ex-
tra mesmo! 

O que vem de novo mesmo aí – e que parte vai 
para o Governo – é o adicional do Fundo de Garantia. 
É só isso! Fora isso não há mais nada. Eu vou dar um 
exemplo. Muitos empregadores fazem isto: pagam a 
parte da Previdência do empregado e do empregador, 
porque sabem que o empregado acaba, devido às suas 
dificuldades, não pagando. Então, ele está pagando. Se 
ele disser para o empregado “olha, tu vais pagar tua 
previdência, porque, por lei, tens que pagar, e eu vou 
pagar a minha”, e se ele pagar o Fundo de Garantia, 
pronto, equilibrou, o gasto dele é zero.

Eu tenho muitos amigos que pagavam o total da 
Previdência, mas não havia o Fundo de Garantia. Ago-
ra que vão pagar o Fundo de Garantia, podem dizer 
– é legítimo: “Tu pagas os teus 8% e eu vou pagar os 
meus 12%, ou vou pagar 8%.” Conforme diz o relatório 
do Senador Jucá, serão 8%.

Como eu dizia hoje de manhã, a patroa que ga-
nha até dois salários mínimos, sabe quanto ela paga 
para a Previdência? Cinco por cento. Daqui a pouco, 
é melhor que a empregada doméstica diga o seguin-
te: “Não, eu vou trabalhar com a senhora, mas eu fico 
como se fosse dona de casa”. Aí ela vai pagar 5% para 
a Previdência.

Eu acho que dá para diminuir, sim, a contribuição 
do empregador, do empregado, como se fez, desone-
rando a folha dos empregadores. Dá para aumentar a 
dedução do Imposto de Renda. Com isso, não há essa 
bobagem de dizer: “Olha, vamos demitir 10 mil, vamos 
demitir 50 mil”. Vai demitir coisa nenhuma!

Eu fui constituinte e me lembro de quando de-
mos alguns benefícios da Licença Maternidade para 
a mulher. Disseram que seria demissão em massa 
e que ninguém iria contratar mulheres. As mulheres 
hoje ocupam, legitimamente, um espaço enorme no 
mercado de trabalho.

É bobagem! Estão criando um terrorismo onde 
não existe. Eu não demito a minha de jeito nenhum 
– nem a de Brasília, nem a do Rio Grande do Sul –, 
porque é bobagem. É bobagem! Digamos que ela teve 
um reajuste, por causa do Fundo de Garantia, de 8%. 
Acabou! Pronto! É isso. Eu tenho os meus reajustes 
também, nós todos temos na nossa atividade. Pode 
demorar, mas um dia vem. E vem para todos.

Por isso, faço essa conversa muito rápida, dizendo 
que a Anamatra tem razão. O gasto é mínimo, e nós 
vamos assegurar aos trabalhadores esse direito ao 
Seguro Desemprego, à Previdência decente. Vamos 
assegurar o Fundo de Garantia e outros temas aos 
quais já me referi aqui.

Por fim, Sr. Presidente, quero também fazer ou-
tro registro. Esta semana, eu recebi, na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado, representando a Sena-
dora Ana Rita, a Cobap e a Federação dos Aposen-
tados e Pensionistas do Rio Grande do Sul. Ali havia 
um documento assinado por 17 federações ligadas à 
Cobap (Confederação dos Aposentados e Pensionistas 
do Brasil), em que apresentaram mais um projeto na 
linha de valorizar os benefícios dos idosos, aposenta-
dos e pensionistas.

Estiveram presentes, para me entregar esse pro-
jeto – eu o encaminhei, naturalmente, protocolado, à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa –, o Sr. Osvaldo Fauerharmell, Presidente da 
Federação do Rio Grande do Sul, Iburici Fernandes, 
Presidente da Federação de Santa Catarina, Robson 
Bittencourtt, Presidente da Federação de Minas Gerais, 
José Goulart, representado a Federação de São Paulo, 
Warley Martins Gonçalles, Presidente da Cobap, além 
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de outros dirigentes sindicais como o Moacir, que é o 
Vice-Presidente da Cobap.

O projeto – também chamado SOS Aposenta-
doria – tem por objetivo implantar uma nova forma 
de reajuste, a fim de manter o poder aquisitivo dos 
aposentados e pensionistas nos mesmos patamares 
de sua concessão, considerando como parâmetro o 
teto máximo de contribuição, salário de referência do 
benefício vigente na data de início da aposentadoria. 

Se na época em que se aposentou, baseado no 
salário mínimo de referência, ele recebia 90%, teria que 
continuar ganhando os 90%. Não vincula ao mínimo, 
e garante um percentual vinculado ao teto máximo de 
contribuição, baseado no salário mínimo de referência. 

Assim, nós vamos garantir o teto máximo de 
contribuição do benefício vigente na data de início, de 
forma a ser reajustado automaticamente toda vez que 
é fixado o novo valor do teto de contribuição. 

O projeto propõe a manutenção do valor mensal 
do benefício concedido pela Previdência Social, atra-
vés do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos 
mesmos patamares percentuais, como eu dizia, da sua 
concessão inicial.

Sr. Presidente, como vemos, o projeto é muito 
equilibrado, teve toda a assessoria técnica, inclusive 
da Anfip, que mostra que há recursos nesse sentido. 

Só lembrar que hoje são mais de 30 milhões de 
beneficiários, conforme dados da Previdência Social 
de março de 2013, sendo que, deste total, 70% rece-
bem até um salário mínimo, em torno de 30%, o que 
seriam mais ou menos 9 milhões, recebem acima do 
salário mínimo.

Então, somente esses 30% é que receberiam um 
percentual baseado no teto de referência, buscando 
a época da concessão do benefício. Por quê? Os ou-
tros 20 milhões, mais ou menos, já recebem a inflação 
mais PIB. Então não há por que também se socorrem 
desse novo cálculo. 

Sr. Presidente, esperamos que esse projeto seja 
aprovado cumprimento o Sr. Osvaldo e o Warley, o Os-
valdo da Federação do Rio Grande do Sul e o Osvaldo 
da Copab, pela iniciativa. Solicitei a relatoria 

Solicitei a relatoria, na Comissão, para a Senado-
ra Ana Rita, e é claro que vou dar o parecer favorável, 
porque acredito que nós temos que ter, a exemplo do 
que fizemos com o salário mínimo, uma política per-
manente de valorização dos benefícios dos aposen-
tados e pensionistas.

Por fim, Sr. Presidente, eu vou encaminhar à 
mesa, nestes três minutos, e aqui encerro, que recebi 
no meu gabinete, no Rio Grande do Sul, a visita de 
procuradores para tratar do teor da PEC nº 37, que 
retira do Ministério Público o poder investigativo.

Estiveram comigo Victor Hugo Palmeira de Aze-
vedo Neto, Presidente da Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, o Vice-Presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico, Sr. Sergio Hiane Harris, Maria Hilda, Diretora da 
Associação Nacional dos Procuradores, e o Dr. Miguel 
Velasquez. 

E aí, Sr. Presidente, eu aqui resumo a minha fala: 
eu disse a eles que não tenho nenhum problema. Aquele 
tal de PL nº 132 foi votado aqui por unanimidade. Eu 
disse “por unanimidade”. Todos os partidos aqui, todos 
encaminharam a favor. Ninguém pediu verificação de 
votação. Consequentemente, estavam concordando. 
Então, não tem essa de dizer que esse ou aquele vo-
tou contra ou a favor do 132. Foi voto de lideranças, eu 
estava aqui no plenário, acompanhei, e ninguém pe-
diu verificação. Então não houve voto nominal. O 132, 
por voto de liderança, foi aprovado por unanimidade.

É diferente a PEC nº 37. Na PEC nº 37, o voto é 
ali no painel. Aí, sim, nós vamos ver qual é a posição 
de cada um. Eu, de pronto, já disse a delegados, a 
promotores, a procuradores: comigo não tem voto se-
creto. Eu voto sempre aberto. Eu votarei contra a PEC 
nº 37, porque acho que o Ministério Público tem que 
ter, sim, o poder de investigar. Investigar não é crime. 
Investigue-se! Instale-se o processo! Culpado, culpa-
do! Inocente, inocente!

Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. 
Por isso eu mantenho essa posição. Também preci-
samos considerar que a aprovação da PEC nº 37 vai 
gerar insegurança jurídica, desorganiza o sistema de 
investigação criminal, uma vez que vai permitir que os 
réus, em número de procedimentos criminais, suscitem 
outros questionamentos, o que só vai retardar e até 
anular, muitas vezes, o que foi provado até o momento.

Neste documento, tenho todos os argumentos 
para votar contra a PEC nº 37, que impede o trabalho 
cooperativo, integrado, dos órgãos de investigação. 

Como a proposta de emenda dá exclusividade de 
investigação às polícias, outros órgãos e o Ministério 
Público ficariam impedidos de realizar investigações. 
Assim, Ibama, Receita Federal, Controladoria-Geral 
da União, Coaf, Banco Central, Previdência, fiscos e 
controladores estaduais poderão ter resultados de in-
vestigação questionados e até invalidados em juízo.

Além disso, a PEC nº 37 vai na contramão do 
cenário mundial, já que, nos países desenvolvidos, 
o Ministério Público é quem dirige as investigações.

Sr. Presidente, eu não vou ler todo o documen-
to, todos já viram a minha posição, estão aqui quase 
30 páginas de argumentos da minha declaração de 
voto. Eu votarei contra a PEC nº 37 para permitir que 
o Ministério Público tenha o direito, sim, de investigar. 
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A PEC nº 37 vai na contramão do combate à impuni-
dade e à corrupção.

Sr. Presidente, peço que considere na íntegra os 
meus pronunciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre PLS 224/2013, que 
dispõe sobre o trabalho doméstico e dá ou-
tras providências.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é 
novidade que tramita nesta Casa o Projeto de Lei do 
Senado 224/2013 (complementar) que objetiva a re-
gulamentação da EC 72/2013 – PEC das Domésticas.

No dia 10 de junho me pronunciei no plenário 
desta Casa sobre a histórica luta pelos direitos dos 
empregados domésticos e sobre o relatório do sena-
dor Romero Jucá sobre a regulamentação dos direitos 
previstos pela Emenda Constitucional 72.

Esta semana recebi da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do trabalho – ANAMATRA uma 
Nota Técnica dessa valorosa entidade em prol dos di-
reitos trabalhistas, como contribuição e reflexão aos 
nossos debates.

Li atentamente as sugestões e argumentos apre-
sentados e considerei extremamente relevantes.

A preocupação maior é com a flexibilização dos 
direitos trabalhistas, vez que a nosso intento é justa-
mente garantir tais direitos.

Trago a seguir algumas reflexões sugeridas pela 
ANAMATRA, as quais também nos preocupam.

A primeira sugestão é que se mantenha a proibi-
ção de trabalho doméstico aos menores de 18 anos, 
conforme já constante do art 1º, parágrafo único.

Tal vedação está embasada em vários funda-
mentos, especialmente porque o trabalho doméstico 
é trabalho penoso.

A própria Convenção 182 da Organização Inter-
nacional do Trabalho – OIT proíbe o trabalho de meno-
res de 18 anos em atividades prejudiciais à sua saúde, 
segurança, formação ou moralidade.

E mais, elencou, entre as atividades que inte-
gram a lista “TIP” (Lista das piores formas de trabalho 
infantil), precisamente o trabalho doméstico, ante os 
riscos que apresenta para a criança e o adolescente.

Segundo a OIT o trabalho doméstico exige esfor-
ços físicos intensos; isolamento; suscetibilidade a abuso 
físico, psicológico e sexual; longas jornadas de traba-
lho; trabalho noturno; riscos de quedas, entre outros.

Também a nossa legislação no estatuto da Crian-
ça e Adolescente tutela no art. 67 a proibição ao tra-
balho penoso aos menores de 18 anos.

Por esses motivos é imperioso que mantenhamos 
esse dispositivo no texto do projeto.

A segunda sugestão, porem, não menos relevan-
te, refere-se à duração do trabalho domestico.

A expressão “horas não trabalhadas” deve ser 
alterada por “horas Livres” (art. 2º, § 7º), haja vista que 
na perspectiva do Direito do Trabalho, o tempo à dis-
posição do empregador computa-se necessariamente 
como tempo de serviço efetivo nos termos do art. 4º, 
caput, da CLT.

Horas não trabalhadas podem ser consideradas 
horas à disposição do empregador, já, as horas livres 
são horas de folga.

Desta forma, é imperioso assegurar a definição 
de horas de efetivo exercício como aquelas à disposi-
ção do empregador e horas livres a destinada ao tem-
po de repouso, mesmo que o empregado permaneça 
no local de trabalho, no caso dele morar no emprego. 

Outra situação complexa e que deve ficar bas-
tante clara, sem qualquer possibilidade de duvidas, é 
a que o empregado está a disposição do empregador 
em viagens.

Os períodos que o empregado acompanha o 
empregador prestando serviços em viagem ou “à dis-
posição do empregador” deverão ser consideradas 
como horas de efetivo serviço, pois está à disposição 
do patrão e sob suas ordens.

Porém há necessidade de se distinguir os pe-
ríodos em que, durante a viagem, o empregado terá 
tempo para si próprio, tempo livre, esse período deverá 
se computado como horas livres. 

Por outro lado, como forma de não criar qualquer 
diferenciação entre o trabalhador comum, é salutar que 
haja a possibilidade de compensação dessas horas ex-
traordinárias à disposição do empregador cumpridas 
em viagem, com a previsão de um banco de horas.

A instituição do Banco de Horas deve obedecer 
às regras vigentes respeitando o limite de 10 horas 
diárias de trabalho. 

A terceira ressalva indicada pela ANAMATRA é 
a introdução da possibilidade a instituição de trabalho 
em regime de tempo parcial.

Nesse sentido também nos aliamos a ideia de 
que admitir tal hipótese é admitir que, por simples 
acordo, possa o empregado doméstico abrir mão do 
direito de perceber o salário mínimo nacional para re-
ceber a pequena monta de R$ 339,00/mês, contra os 
atuais R$ 678,00 correspondente ao salário mínimo 
mensal nacional.
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Assim, a meu ver a jornada de meio turno é uma 
forma de precarização do trabalho domestico. 

Por fim, vale trazer outra preocupação da qual 
novamente compartilho, que é a possibilidade de fa-
cultar ao empregador descontar do salário despesas 
com planos de assistência médico e odontológico, se-
guro e previdência privada, no limite de 20% do salário.

Entendo que salário é sagrado, uma simples auto-
rização do empregado pode levar a descontos ilegais, 
por isso sou contra tal flexibilização.

Acredito que temos que ter cuidado com a regu-
lamentação desta matéria e ouvir a sociedade, espe-
cialmente entidades como a ANAMATRA, composta 
por juízes que vivem diuturnamente questões atinentes 
as relações de trabalho.

A sociedade já está reagindo a Emenda Cons-
titucional 72, mesmo antes da sua regulamentação.

Segundo Pesquisa de Emprego e Desemprego 
do Dieese, em apenas um mês, após a promulgação 
da Emenda Constitucional, sete mil empregadas do-
mésticas perderam seus empregos em Brasília. 

Isso preocupa a todos: a categoria, os patrões, o 
governo, legisladores e os sindicatos de trabalhadores.

A decisão de trazer ao plenário desta Casa as 
ponderações que recebi da ANAMATRA por intermé-
dio de Nota Técnica, tem a intenção de abordar alguns 
pontos relevantes para a reflexão desta Casa.

Anexo a este pronunciamento a Nota Técnica da 
ANAMATRA para que fique registrado nos anais desta 
Casa o inteiro teor de seu conteúdo.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

ANAMATRA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTA TÉCNICA

Referência: Projeto de Lei (2013) que dispõe sobre 
o contrato de trabalho doméstico e regulamenta a EC 
nº 72/2013 – 2ª versão

Data: 4.6.2013

1. Após a apresentação da nota técnica de 
28.05.2013, o Senador Romero Jucá apresentou à 
Comissão Mista de Regulamentação de Dispositivos 
Constitucionais e de Consolidação da Legislação, em 
30.05.2013, um novo texto legislativo, incorporando 

diversas sugestões apresentadas por parlamentares 
e pela sociedade civil. No particular, vários aspectos 
apontados na nota originária terminaram incorpora-
dos, como p.ex. , a equiparação absoluta do domésti-
co aos urbanos e rurais quanto ao intervalo entrejor-
nadas (11h), à hora noturna (52min30seg), às horas 
extras (mínimo de 50%) e à indenização de 40% so-
bre o FGTS (devida em caso de dispensa imotivada 
ou sem justa causa), a manutenção da proibição do 
trabalho doméstico para menores de dezoito anos, a 
referência à subordinação como elemento explícito da 
relação de emprego doméstico, a eliminação da figura 
do “microempreendedor” no âmbito do serviço domés-
tico etc. No entanto, outros tantos dispositivos foram 
acrescidos ou alterados de modo inconstitucional ou 
inoportuno, o que suscitou nova consulta às Diretorias 
Legislativa e de Prerrogativas e Assuntos Jurídicas da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho. Nessa alheta, em complemento à nota an-
terior, a ANAMATRA emite a presente nota técnica, 
redigida com imediata referência aos artigos do projeto 
que reclamam adequação. 

1. Manteve-se, no novo texto, o parágrafo único 
do artigo 1º do projeto. Sabe-se, no entanto, que cer-
tas representações da sociedade civil insistirão com a 
eliminação do texto, no afã de manter para o trabalho 
doméstico a regra geral constitucional (artigo 7º, XX-
XIII, CRFB: 14 anos como limite absoluto e 16 anos 
para o trabalho em geral, admitida a aprendizagem a 
partir de 14 anos). Argumenta-se, p.ex., que a norma 
viria a prejudicar o emprego de milhares de babás e 
cuidadoras. A ANAMATRA insiste, porém, em que a 
regra proibitiva seja mantida. Se não por outras, por 
três razões intransponíveis: 

(a) como ponderado na nota anterior, é de curial 
importância combater o trabalho infantil em 
âmbito residencial, extirpando em definitivo 
essa chaga do cenário cultural brasileiro (o 
que inclui, a propósito, o trabalho de babás 
e cuidadoras adolescentes; conquanto se 
saiba que essa realidade ainda persiste em 
inúmeros rincões do país, a cultura jurídica 
deve sinalizar claramente que a educação deve 
ser o vetor fundamental para a formação da 
pessoa, inclusive na adolescência); 
(b) o trabalho doméstico não pode ser iguala-
do a “qualquer” trabalho urbano ou rural (aos 
quais se aplica a norma do artigo 7º, XXXIII, 
da CRFB), porque detém caráter penoso, por 
ser especialmente desgastante (donde estar 
a limitação do PL em perfeita harmonia com 
a primeira parte do artigo 7º, XXXIII, da CRFB, 
antecipando a carga semântica vazada pela 
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norma-princípio que o preceito veicula, quan-
do ao trabalho penoso; e
(c) ainda que o texto em debate viesse a su-
primir o parágrafo único do artigo 1º, segui-
ria tecnicamente impraticável o trabalho infantil 
doméstico no atual contexto legislativo brasileiro 
– apesar do que infelizmente se pratica em 
diversos rincões do país – , porque o Decreto 
nº 6.481/2008, ao concretizar no país o regra-
mento protetivo da Convenção OIT n. 182 (que 
proíbe o trabalho de menores de 18 anos em 
atividades prejudiciais à sua saúde, seguran-
ça, formação ou moralidade), elencou, entre 
as atividades que integram a lista “TIP” (Lis-
ta das piores formas de trabalho infantil), preci-
samente o trabalho doméstico, ante os riscos 
que apresenta para a criança e o adolescente: 
esforços físicos intensos; isolamento; sus-
cetibilidade a abuso físico, psicológico e se-
xual; longas jornadas de trabalho; trabalho 
noturno; riscos de quedas etc. Nessa linha, 
se o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te veda o trabalho penoso a todo e qualquer 
pessoa menor de 18 anos (artigo 67, II), e se a 
regulamentação pátria da norma internacio-
nal relaciona o trabalho doméstico entre as 
piores formas de trabalho infantil (tomando-
-o, pois, por – no mínimo – penoso), está claro 
que, independentemente do texto que venha a 
ser aprovado, o trabalho infantil doméstico já 
não é admissível no ordenamento brasileiro. 

Em boa hora, o PL poderá corroborar essa op-
ção cidadã do constituinte e do legislador brasi-
leiro. Pugna a ANAMATRA, insistentemente, pela 
manutenção do texto.

2. Quando à duração do trabalho doméstico (art. 
2º), é mister que as previsões legislativas acompanhem 
a norma constitucional e, a um tempo, transijam com 
a realidade própria do emprego doméstico. Assim, em 
termos gerais, a ANAMATRA sugere:

2.1. Acresça-se e retifique-se o parágrafo 6º do 
artigo 2º do texto apresentado em 30.05, para incor-
porar a hipótese do artigo 4º da CLT e para constar 
“horas livres” em lugar de “horas não trabalhadas”, uma 
vez que, na perspectiva do Direito do Trabalho cons-
tituído, o tempo à disposição computa-se necessaria-
mente como tempo de serviço efetivo (art. 4º, caput, 
da CLT), ainda que não haja realização de trabalho; e, 
se é assim com urbanos e rurais, a nota de isonomia 
que informa a EC n. 72 sugere a inconstitucionalidade 
de qualquer previsão legal que negue, ao empregado 
doméstico, a remuneração e os direitos decorrentes 
do tempo à disposição. Daí sugerir-se, em alternativa 

(quanto aos tempos não computados na jornada), a 
seguinte redação:

§ 6º Considera-se como de efetivo serviço 
o período em que o empregado doméstico 
esteja à disposição do empregador, aguar-
dando ou executando ordens. Os intervalos 
previstos nesta lei, o tempo de repouso, as 
horas livres e os domingos livres em que os 
empregados que moram no local de trabalho 
nele permaneçam não serão computados como 
horário de trabalho. 

2.2. O mesmo se diga, ademais, do artigo 11 do 
novo texto, que trata da compensação de horas extra-
ordinárias prestadas durante as viagens nas quais o 
empregado doméstico deva acompanhar seu empre-
gador. Há que distinguir os períodos em que, durante 
a viagem, o empregado terá seu tempo para si pró-
prio (= horas livres) – assim, e.g., se lhe for facultado 
sair à noite –, daquelas em que não estará prestando 
efetivos serviços, mas deverá permanecer no aguardo 
de eventuais ordens patronais. Não remunerar o em-
pregado doméstico pelas horas à disposição é seguir 
discriminando-o em relação ao empregado comum. 
Assim, sugere-se, para o artigo 11, a seguinte redação:

Art. 11. Em relação ao empregado responsá-
vel por acompanhar o empregador prestando 
serviços em viagem, serão consideradas as 
horas de efetivo serviço ou à disposição 
no período, podendo ser compensadas as 
horas extraordinárias em outro dia, observa-
do o art. 2º.

2.4. Como pontuado na nota anterior, é salutar a 
previsão de um banco de horas por mero acordo parti-
cular entre empregado e empregador, considerando-se 
as peculiaridades da relação de emprego doméstico e 
as presumíveis dificuldades que os próximos meses 
reservarão à categoria dos empregadores domésticos, 
que deverão se organizar ao largo do artigo 511, §§1º e 
2º, da CLT, pensado para uma outra realidade. Convém 
insistir, porém, que, tal como dispõe o artigo 59, caput 
e §2º, da CLT (na redação da MP n. 2.164-41/2001), 
os excessos diários não podem ultrapassar o limite 
que a legislação estabelece como teto absoluto para 
a duração do trabalho em um único dia, a saber, dez 
(10) horas. Tratando-se, com efeito, de matéria que 
diz com a integridade psicossomática do trabalhador, 
não está sequer suscetível a flexibilizações no plano 
de autonomia coletiva, por configurar matéria de ordem 
pública (e, logo, decorrer de normas jurídicas de abso-
luta indisponibilidade). Nessa medida, por se tratar do 
núcleo irredutível de um direito humano fundamental 
(o direito à saúde), tampouco o legislador ordinário 
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pode relativizar, sob pena de inconstitucionalidade, 
por violação da garantia constitucional de conteúdo 
mínimo (celebrizada, na doutrina alemã, com a ex-
pressão “Wesenskerngarantie”, à vista do que dispõe 
o artigo 19, 2, da Lei Fundamental de Bonn). E, para 
mais, também em vista das peculiaridades do trabalho 
doméstico, será melhor que o prazo de “fechamento” 
do banco seja sensivelmente inferior àquele adotado 
para os empregadores que desempenham atividade 
econômica; do contrário, dificulta-se sobremodo qual-
quer tipo de controle pelo empregado doméstico. Assim, 
sugere-se a seguinte redação para o § 4º do artigo 2º: 

§ 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de 
salário e instituído regime de banco de horas, 
mediante acordo escrito entre empregador e 
empregado, quando da inexistência de acor-
do ou convenção coletiva de trabalho, se o 
excesso de horas de um dia for compensado 
em outro dia, de maneira que não se exceda, 
no período máximo de três meses, a soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas, 
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez 
horas diárias.

2.5. A previsão do novel artigo 3º do projeto, pos-
sibilitando a instituição de trabalho em regime de tempo 
parcial para o empregado doméstico (duração semanal 
não superior a 25 horas, com salários proporcionais 
a tais horas), é aspecto que preocupa, especialmente 
pelas possibilidades que abre à precarização do traba-
lho doméstico (já tradicionalmente mais vulnerável às 
fraudes e precarizações, porque prestado por pessoas 
de pouca ou nenhuma formação e protegido da fisca-
lização pública pela inviolabilidade domiciliar). Admitir 
a hipótese é admitir que, por mero acordo individual 
(diversamente da hipótese celetária, que ao menos 
garantiu o filtro da negociação coletiva para os atuais 
empregados, ut artigo 58-A, §2º, da CLT), possa o em-
pregado doméstico abrir mão do direito de perceber o 
salário mínimo nacional (assim, e.g., quem trabalhar 
22 horas semanais – média de 4,5 horas por dia – re-
ceberá míseros R$ 339,00/mês, contra os atuais R$ 
678,00 que perfazem o salário mínimo mensal nacional); 
e, mais, poderá abrir mão das próprias férias de trinta 
dias, direitos hoje assegurados a qualquer empregado 
doméstico, trabalhe ou não 44 horas semanais (e, em 
não poucos casos, a jornada do emprego doméstico 
era de fato inferior a oito horas diárias). Assim, para 
essa vasta população de empregados domésticos que 
não cumpriam, na prática, oito horas diárias – mas à 
qual se reconhecia o direito ao salário mínimo e, ao 
menos desde a Lei n. 11.324/2006, o direito a 30 dias 
de férias –, o novo preceito servirá apenas de ensejo 

para a “formalização” da jornada praticada com perda 
de direitos. É, de conseguinte, texto dotado de eleva-
da potencialidade para o retrocesso social. Daí que 
a ANAMATRA sugere eliminar a hipótese.

3. O novel artigo 18 prevê, em seu parágrafo 1º, 
facultar-se ao empregador descontar do salário do 
empregado, reduzindo-o em até 20%, as despesas 
concernentes a planos de assistência médico-hospi-
talar, odontológica, seguro e de previdência privada. 
Eis outro ensejo para a precarização e a fraude. A uma 
porque, em se tratando de empregado doméstico, de-
ver-se-ia garantir, em todo e qualquer caso (e mesmo 
em relação à moradia: §§ 2º a 4º), ao menos o salário 
mínimo integral. E, a duas, porque mesmo em rela-
ção aos trabalhadores urbanos e rurais, interpretando 
o artigo 462 da CLT, a jurisprudência do TST firmou-
se no sentido de que tais descontos são possíveis se 
houver autorização prévia e por escrito do empregado 
(Súmula n. 342 do TST). Ocorre que essa limitação não 
está prevista no artigo 18, §1º, do projeto, falando-se 
apenas em “acordo escrito” (poderá ser posterior aos 
descontos?). Outrossim, tratando-se de empregado que 
medianamente conta com baixa formação, mesmo a 
“autorização prévia e por escrito” tende a ser facilmente 
neutralizada como garantia de descontos lídimos. Daí 
que, mais uma vez, sugere a ANAMATRA a elimina-
ção da hipótese (artigo 18, §1º, 2ª parte). Adiante, o 
Governo Federal poderia propor planos próprios para 
a hipótese (âmbito doméstico), subsidiados por ambas 
as partes, mas com especial atenção às peculiaridades 
da relação jurídica e sociológica (o que significaria, in-
clusive, baratear custos). Até lá, qualquer desconto a 
este título tende a ser precarizante. 

4. Quanto ao FGTS, a ANAMATRA já havia se 
pronunciado, na nota anterior, quanto ao risco de que o 
aumento da carga tributária do empregador doméstico 
desdobre-se em informalidade e demissões massivas. 
Apontava, ainda, o risco de que, no futuro, emprega-
dos urbanos e rurais reivindicassem, por isonomia ou 
analogia, a indenização de 40% sobre o FGTS mesmo 
em casos de demissão espontânea ou despedida com 
justa causa, porque os domésticos passariam a ter esse 
direito (contrariando a própria semântica do instituto do 
artigo 18, §1º, da Lei 8.036/1990, que é regra vinculada 
ao princípio do artigo 7º, I, da CRFB, para a proteção 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, e não 
contra qualquer extinção contratual). Andou bem a nova 
redação, ao prever que, se houver demissão espon-
tânea ou despedida com justa causa do empregado 
doméstico, o importe mensal de 3,2% a ser recolhido 
para financiar a indenização de 40% (artigo 22) será 
devolvido ao empregador. Essa previsão, se não re-
solve, ao menos ameniza as duas dificuldades acima 
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apontadas. E, desta feita, será melhor mantê-la, ao in-
vés de substituí-la pela previsão de que, não havendo 
despedida arbitrária ou sem justa causa, a importância 
reverta para a União, como recentemente se sugeriu. 
Ora, se não há causa bastante para a indenização do 
empregado doméstico na rescisão, e se a importância 
foi exigida para esse feito (qual contribuição especial, 
que é sempre vinculada a certa finalidade ou serviço), 
destinar tais valores ao Estado configurará enriqueci-
mento sem causa da União, além de malferir garantias 
tributárias do cidadão feito em empregador doméstico. 
No limite, haveria violação ao princípio constitucional 
do não-confisco (porque, a rigor, a União estaria, por 
meio de lei, “confiscando” contribuições descontadas 
para certo fim, que todavia não se apresentou como 
fato). Se há aqui margem para fraudes – como de fato 
há –, melhor será então abolir essa metodologia, para 
que o empregador doméstico, como todos os demais, 
pague a indenização de 40% sobre o FGTS ao final, 
“si et quando” houver dispensa arbitrária ou sem 
justa causa. 

5. Também caminharam bem as inovações in-
troduzidas na Lei n. 10.593/2002, quando ao “modus 
operandi” do auditor-fiscal do trabalho na fiscalização 
do trabalho doméstico (caráter prioritariamente orien-
tador, prévio consentimento do residente, dupla visita e 
– engenhosamente – a inversão do “onus probandi” se 
o empregador doméstico injustificadamente se recusar 
a permitir a inspeção). Encontrou-se bom ponto de in-
tersecção entre os deveres públicos de fiscalização do 
trabalho e a inviolabilidade do domicílio, convergindo 
para a concordância harmônica proposta por K. HESSE 
para a interpretação constitucional. De se ver, porém, 
que a previsão do artigo 11-A, §5º, ao tratar da autor-
ização judicial para a devassa domiciliar (em caso de 
suspeita fundada de trabalho escravo, tortura, maus 
tratos, tratamento degradante, trabalho infantil ou vio-
lação de direitos fundamentais), abre ensanchas a um 
interminável dissídio jurisprudencial, a caminhar das 
primeiras instâncias para o Supremo Tribunal Federal, 
sobre qual seria a autoridade judicial competente (o 
juiz Federal, para o trabalho escravo; o juiz da Infância 
e Juventude, para o trabalho infantil; o juiz do Trabalho, 
para o trabalho degradante etc.). Melhor será, por-
tanto, fixar desde logo essa competência. E convirá, 
pela sua natural e secular aptidão para a mediação 
dos conflitos entre capital e trabalho, que seja o juiz 
do Trabalho, em todo caso, a autoridade judicial com-
petente para a expedição dos mandados que servirão 
aos auditores-fiscais do trabalho (mesmo porque são, 
de fato, os parceiros mais recorrentes nesse âmbito). 
É pelo que pugna a ANAMATRA. 

Sendo essas as sugestões e críticas da ANAMA-
TRA à proposta regulamentadora em discussão, desta-
camos que ficam resumidas aos tópicos abordados em 
razão da iminente discussão e votação no Parlamento.

PAULO LUIZ SCHMIDT, Presidente – FABRÍCIO 
NICOLAU NOGUEIRA, Diretor Legislativo – GUILHER-
ME GUIMARÃES FELICIANO, Diretor de Direitos e 
Prerrogativas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre projeto apresentado pela Fede-
ração dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas 
do Estado do Rio Grande do Sul (Fetapergs) sobre re-
ajustes dos benefícios da Previdência Social.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi proto-
colado na Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa desta Casa, projeto elaborado pela 
Federação dos 

Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do 
Estado do Rio Grande do Sul (Fetapergs), sobre rea-
juste dos benefícios da Previdência Social. 

O projeto assinado por 17 federações estaduais 
e pela COBAP (Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas), visa à garantia de milhões de 
aposentados e pensionistas em voltarem a receber o 
mesmo percentual do teto do benefício da época que 
deixaram de trabalhar.

Na ocasião foi solicitado pelos dirigentes sindi-
cais que este senador que está falando seja o relator 
da proposta na CDH. Estiveram presentes: Osvaldo 
Fauerharmell, presidente da Federação do RS; Iburici 
Fernandes, presidente da federação de Santa Catari-
na; Robson Bittencourtt, presidente da federação de 
Minas Gerais; José Goulart, representado a federação 
de São Paulo; Warley Martins Gonçalles, presidente 
da COBAP; além de outros dirigentes sindicais do 
Distrito Federal. 

Sr. Presidente, o projeto – também chamado SOS 
Aposentadoria – tem por objetivo implantar uma nova 
forma de reajuste a fim de manter o poder aquisitivo 
dos segurados da Previdência Social nos mesmos 
patamares de sua concessão, considerando como pa-
râmetro o Teto Máximo de Contribuição do benefício 
vigente na sua data de início de forma a ser reajustado 
automaticamente, toda a vez que é fixado o novo valor 
do Teto Máximo de Contribuição.

O Projeto propõe a manutenção do valor mensal 
do benefício concedido pela Previdência Social, atra-
vés do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos 
mesmos patamares percentuais de quando da sua 
concessão inicial.

Para tanto, o valor inicial seria fixado em valores 
percentuais do Teto Máximo de Contribuição da sua 
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data de início, ou seja, a chamada base contributiva, de 
forma que com o decorrer dos anos, ele permaneça com 
o mesmo poder de compra de quando foi concedido.

É sabido que após a fixação do valor inicial do 
benefício, que tecnicamente, pelo INSS é chamada de 
Renda Mensal Inicial – 

RMI, os benefícios previdenciários são reajus-
tados uma vez ao ano, a fim de recompor a perda 
inflacionária ocorrida nos doze meses anteriores, em 
cumprimento ao artigo 201, § 4º da CRFB/88 e artigo 
41-A da Lei 8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdên-
cia Social).

Senhoras e Senhores, ao longo dos anos e prin-
cipalmente a partir da adoção por parte do Governo 
Federal de políticas de contenção da inflação, os be-
nefícios previdenciários têm sido achatados em seus 
valores mensais, sempre com a justificativa de que não 
há verba suficiente para dar um reajuste maior, sem 
quebrar a Previdência.

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (ANFIP) comprova que não 
há déficit na Previdência Social. 

A crescente arrecadação de impostos pela Re-
ceita Federal corrobora o estudo da ANFIP, portanto, 
não há justificativa para dilapidação do valor mensal 
dos benefícios previdenciários.

Hoje, são mais de trinta milhões de beneficiários, 
conforme dados da Previdência 

Social de março de 2013 sendo que deste total, 
69,83% recebem até um salário mínimo e 30,17% 
(9.108.305) recebem acima do salário mínimo.

A cada ano, a cada novo reajuste, milhares de 
beneficiários que estão recebendo acima do salário 
mínimo, passam a receber somente o valor mínimo em 
decorrência da defasagem ocorrida em seu benefício 
quando da aplicação do índice de reajuste oferecido 
pelo Governo Federal.

O projeto SOS Aposentadoria busca corrigir esta 
injustiça que ocorre com os segurados da Previdên-
cia Social que recebem ou receberam durante algum 
período acima do mínimo, mas, encaminham-se para 
receber o valor mínimo dos seus benefícios se nada 
for feito.

O projeto apresentado pelo movimento dos apo-
sentados e pensionistas vem ao encontro do PLS 
58/2003, de nossa autoria, já aprovado pelo Senado 
e, atualmente, tramitando na Câmara dos Deputados 
sob o nº 4434/2008. O objetivo é recompor o valor das 
aposentadorias e pensões. 

Sr. Presidente, na linha de valorização dos apo-
sentados e pensionistas do nosso país, apresentei duas 
emendas ao relatório preliminar da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2014.

A primeira estabelece critério para concessão de 
aumento real das aposentadorias e pensões acima de 
um salário mínimo...

E a outra emenda inclui os benefícios previden-
ciários na área temática de Trabalho, Previdência e 
Assistencial Social.

O atual PLDO coloca as suas projeções na recu-
peração do crescimento econômico e na manutenção 
da estabilidade de preço. 

O projeto de Lei 02/2013 – CN, encaminhado pelo 
Executivo ao Congresso Nacional, prevê crescimento 
do PIB de 4,5% em 2014, salário mínimo de R$719,48 
e inflação 4,5, baseado no IPCA.

Nesse cenário macroeconômico o governo es-
pera o crescimento da massa salarial, em relação a 
2013 no montante de 12,34%. 

Como acontece todos os anos não há previsão 
para que em 2014 os aposentados brasileiros, que 
ganham benefícios acima do salário mínimo tenham 
um reajuste superior a inflação. 

Acreditamos que se governo mantiver essa po-
lítica, em breve todos os aposentados e pensionistas 
vão receber apenas o piso previdenciário. 

Os números citados demonstram que as previsões 
de receitas e o cenário macroeconômico é favorável 
aos reajustes, o que falta é prioridade política para 
implementação do aumento real. 

A defasagem das aposentadorias e pensões vem 
impossibilitando aos idosos o acesso as necessidade 
básicas do individuo tornando-os uma classe de ex-
cluídos sociais.

Pesquisas demonstram que a valorização dos 
benefícios impacta positivamente na economia local 
dos municípios brasileiros. 

Sabemos todos que o reajuste, com ganho real, 
concedido às aposentadorias e pensões tem relevân-
cia social e econômica. 

Mas, senhoras e senhores Senadores.
Como disse aqui o Senado já aprovou projeto de 

nossa autoria que prevê a recomposição das aposen-
tadorias e pensões. Agora, a proposta está na Câmara, 
nas mãos dos deputados.

Somado a esse, está também, outra proposta 
de nossa autoria aprovada pelo Senado e, da mesma 
forma, tramitando na Câmara dos deputados a espera 
de votação:...

Falo do Projeto de Lei 3299 de 2008, que prevê 
o fim do fator previdenciário. E, também, senhor Presi-
dente, está o PL 01/2007, de nossa autoria, já aprova-
do pelo Sendo e tramitando lá na Câmara. A proposta 
estende a política de reajuste do salário mínimo às 
aposentadorias e pensões. 
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Na semana passada, recebi uma estatística das 
ligações para o 0800 da Câmara solicitando aprovação 
dos Projetos de Lei que beneficiam os aposentados. 
Seguem os números: 

Para o PL 3299/08 (Fim do Fator Previdenciário): 
45.227 ligações favoráveis a aprovação do projeto e 
315 ligações contrárias a aprovação do projeto. 

Para o PL 4434/08 (Recuperação das Perdas: 
3.818 ligações favoráveis a aprovação do projeto e 13 
ligações contrárias a aprovação do projeto. 

Para o PL 01/07 (Percentual Único de Correção 
das Aposentadorias): 107 ligações favoráveis a apro-
vação do projeto e uma ligação contrária a aprovação 
do projeto. 

Sr. Presidente, o tema aposentadorias e pensões 
é apaixonante, necessário e urgente. São milhões de 
pessoas que aguardam um sinal positivo da Câmara.

Nós, aqui no Senado, já aprovamos os projetos 
por unanimidade. O que está faltando então para que 
os deputados reconheçam o valor desses brasileiros?

Os aposentados e pensionistas só querem um 
pouco de justiça. E, nós, estamos ao lado deles e va-
mos continuar com esta luta, custe o que custar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a PEC 37/2011 – chamada PEC 

da Impunidade. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Há pouco 

tempo recebi, no meu Gabinete do RS, a visita de al-
guns procuradores para tratar do teor da PEC 37/2011, 
que retira o poder investigativo do MP.

Participaram da agenda os procuradores:
Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, Presi-

dente da AMP-RS (Associação do Ministério Público 
do RS) e 2º Vice-Presidente da Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público.

Sergio Hiane Harris, Vice-Presidente da AMP-RS.
Maria Hilda Marsiaj Pinto – Diretora da Associa-

ção Nacional dos Procuradores da República e o Dr. 
Miguel Velásquez.

Sr. Presidente, Como todos sabem, a PEC 37 
preconiza que as investigações criminais devam ser 
realizadas exclusivamente pela Polícia Federal, na 
esfera da União, e pela Polícia Civil, no âmbito dos 
Estados e do Distrito Federal.

Os procuradores pontuaram o fato de que o Mi-
nistério Público é mais procurado que a própria polícia 
e que somente 3 países no mundo não tem investiga-
ção pelo MP.

Eles também me entregaram uma minuta de PL, 
chamada de Regulamentação da Investigação Criminal, 

proposta do Ministério Público, que está em anexo ao 
meu pronunciamento.

Dias depois daquele encontro, recebi, no meu 
Gabinete em Brasília, a Procuradora-Chefe da Re-
pública no Rio Grande do Sul, Fabíola Dörr Caloy e o 
Procurador Regional da República da 4ª região, João 
Carlos de Carvalho rocha, que também vieram mani-
festar a indignação do Ministério Público Federal em 
relação à PEC 37.

Eles me entregaram uma Nota Técnica do MP 
Federal sobre o assunto e um folder em que constam 
os 10 motivos contra a PEC 37.

Sr. Presidente, é preciso que tenhamos bem claro 
diante de nós que o poder de investigação por mem-
bros do Ministério Público está previsto em diversos 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Um deles é a Convenção das Nações Unidas con-
tra o Crime Organizado, que busca prevenir e combater 
a criminalidade organizada transnacional por meio da 
cooperação e prevê a atuação de órgãos mistos de 
investigação, e não a ação exclusiva da polícia. 

Outro tratado internacional em que o Brasil é 
signatário é o sistema estabelecido pelo Tribunal Pe-
nal Internacional, que adota o poder investigatório a 
cargo do Ministério Público, não podendo, assim, o 
Brasil estabelecer modelo diferente ao praticado pela 
Corte Internacional. 

Se a PEC 37 for aprovada, o Estado brasileiro 
estará promovendo uma ruptura de compromissos 
internacionais. 

Também precisamos considerar que a aprovação 
da PEC 37 gera insegurança jurídica e desorganiza o 
sistema de investigação criminal, uma vez que permi-
tirá que os réus em inúmeros procedimentos criminais 
suscitem novos questionamentos processuais sobre 
supostas nulidades, retardando as investigações e co-
locando em liberdade responsáveis por crimes graves.

Dados estatísticos revelam que a maioria dos ci-
dadãos que noticiam ilícitos à polícia não tem retorno 
dos boletins de ocorrência que registram, e inúmeros 
sequer são chamados a depor na fase policial.

Percentual significativo dos casos noticiados 
também jamais é concluído pela polícia. Relatório do 
Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública 
(ENASP) aponta, em relação aos homicídios que ape-
nas de 5% a 8% das investigações são concluídas. A 
PEC 37 também não possui apoio de todos os seto-
res da polícia, que tradicionalmente vem atuando em 
parceria com o Ministério Público.

E, não podemos esquecer que é o Ministério Pú-
blico que faz o controle externo da atividade policial 
e, na maioria das vezes, investiga crimes cometidos 
por policiais. 
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Com o fim do poder de investigação do Ministério 
Público, essa investigação caberia à própria polícia. 

A PEC 37 também impede o trabalho cooperativo 
e integrado dos órgãos de investigação.

Como a proposta de emenda dá a exclusivida-
de de investigação às polícias, outros órgãos além 
do Ministério Público, ficariam impedidos de realizar 
investigações.

Assim, Ibama, Receita Federal, Controladoria-Ge-
ral da União, Coaf, Banco Central, Previdência Social, 
fiscos e controladorias estaduais poderão ter resultados 
de investigação questionados e invalidados em juízo.

Além disso, a PEC 37 vai na contramão do ce-
nário mundial, já que, nos países desenvolvidos, o Mi-
nistério Público é quem dirige a investigação criminal. 

Nas nações em que o órgão não investiga direta-
mente, a polícia é subordinada ao Ministério Público, 
diferentemente do Brasil, onde as corporações são 
ligadas ao Poder Executivo...

Apenas em três países do mundo o Ministério 
Público não possui poder de investigação criminal: 
Quênia, Uganda e Indonésia.

Srªs e Srs. Senadores, em virtude das razões 
mencionadas, e, de outras tantas que não foram aqui 
citadas por uma questão de tempo, diversas organiza-
ções internacionais e Países concederam pleno apoio 
ao Ministério Público no prosseguimento de seu papel 
de investigação criminal. 

Eu quero aqui, Sr. Presidente, reiterar o meu total 
apoio ao Ministério Público. 

Sou totalmente contrário à aprovação da PEC 
37 e para resumir o porquê, quero apenas lembrar a 
todos que...

Se retirarmos o poder de investigação criminal 
do MP, como Instituição responsável pela defesa da 
sociedade, isso impedirá que, somente no âmbito do 
Ministério Público brasileiro, mais de 15.000 procura-
dores e promotores trabalhem no combate ao desvio 
de dinheiro público, à corrupção e a criminalidade or-
ganizada.

Nós precisamos do Ministério Público. Precisa-
mos do trabalho sério, dedicado e eficiente que eles 
cumprem.

É exatamente como consta do folder que me foi 
apresentado: “Com menos investigação, o maior pre-
judicado é o cidadão brasileiro!”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Senador Paim, V. Exª será atendido na 
forma regimental e quero agradecer pelo seu pronun-
ciamento, sempre recheado de muito conteúdo e de 
muita informação ao povo brasileiro.

Eu quero, neste momento, dizer que coaduno com 
V. Exª com relação à PEC 37. Eu sou contra essa PEC 
37. Num País onde a corrupção campeia pelos quatro 
cantos, não se tiram poderes: dão-se poderes. E, no 
Projeto 132, eu disse: “Eu sou a favor”.

Portanto, quero parabenizá-lo e dizer também, 
Senador, que, a respeito dessa relação do empregado 
doméstico com o empregador, tão bem esclarecida por 
V. Exª, eu espero que...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – ... seja aprovado o mais breve possível 
por esta Casa porque me preocupa muito esse passi-
vo descoberto. Enquanto esse projeto não for definiti-
vamente aprovado nesta Casa, há um risco. E essas 
donas de casa, como as empresas, não têm caixa para 
suprir uma demanda judicial. Então, esse passivo des-
coberto me preocupa.

Parabéns pelo vosso pronunciamento, Senador 
Paulo Paim 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, permita-me até que eu diga, nestes trinta 
segundos, que eu vi um caso de R$1,00 em que o 
Ministério Público entrou.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Entrou e 
provou que não tinha nada. E daí, qual é o problema? 
Então, investigar não é crime. Se você está tranquilo 
com a sua consciência, deixe investigar.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Perfeito.
Pela Liderança do PSB do Distrito Federal, con-

cedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, pelo 
tempo regimental.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Prezado 
Presidente, prezados Senadores, assomo à tribuna na 
tarde de hoje para fazer, Senador Paulo Paim, algumas 
reflexões sobre esses movimentos de protesto que 
vêm tomando conta das capitais brasileiras, especial-
mente São Paulo, Rio de Janeiro e agora, neste final 
de semana, em função da Copa das Confederações, 
as manifestações que tivemos em Brasília.

Em primeiro lugar, é importante registrar que não 
devemos simplificar ou reduzir o significado dessas 
manifestações. Eu diria que todos nós – quem está 
no Governo, quem é parlamentar, quem está na opo-
sição –, se soubermos fazer a leitura correta dessas 
manifestações, certamente poderemos dar uma con-
tribuição maior para que o País dê um salto qualitativo 
e ingresse numa nova era. O que me parece é que a 
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população está solicitando uma nova agenda política, 
uma nova agenda econômica.

Eu já tive oportunidade de subir a esta tribuna 
várias vezes para reconhecer os enormes avanços que 
tivemos no País nos últimos dez anos: o avanço dos 
programas sociais, que distribuíram renda; as políticas 
que, em determinado momento, enfrentaram a crise, 
estimulando o consumo. Mas o que essas manifesta-
ções parecem dizer é que essa agenda está esgotada. 
Nós precisamos de uma nova agenda, uma agenda 
que permita ao Brasil retomar os investimentos, es-
pecialmente os investimentos naquilo que é essencial 
para a população brasileira, como mobilidade urbana, 
como investimentos na segurança, como investimen-
tos na saúde, porque o que essas manifestações pa-
recem dizer é que há uma inconformidade imensa da 
população das grandes cidades com a qualidade de 
vida dessas cidades.

Uma dessas manifestações aconteceu em Brasí-
lia neste final de semana, e foi amplamente noticiada, 
com repercussão muito grande da imprensa. Busca-
ram entender o que levou a juventude de Brasília, no 
sábado, de forma espontânea, a manifestar-se contra 
os gastos excessivos desse estádio de Brasília, o que 
acabou levando a um momento de constrangimento, 
como a grande vaia que a Presidenta levou no Estádio 
Mané Garrincha.

É importante aqui relativizar as coisas para dizer, 
em primeiro lugar, que um estádio de futebol é sempre 
um lugar de muita irreverência, e as pessoas que estão 
ali para ver o jogo, efetivamente, não estão muito sim-
páticas aos políticos. Mas é importante registrar que as 
manifestações contundentes da população do Distrito 
Federal tiveram um viés próprio. Sem dúvida, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, parte dessa contundência 
se deve à péssima avaliação do Governo do Distrito 
Federal e ao incômodo, eu diria até à indignação de 
parcela significativa da população do Distrito Federal 
com os gastos excessivos, os gastos extraordinários, 
os gastos exagerados da Copa, no que se refere ao 
Distrito Federal, sem que haja qualquer contrapartida 
de legado que ficará para a nossa cidade.

A população do Distrito Federal está penando 
quando precisa de um hospital, está penando quan-
do precisa usar o transporte coletivo, gasta mais de 
quatro horas por dia em deslocamentos no transporte 
coletivo. Até as pessoas que utilizam o transporte in-
dividual têm uma dificuldade imensa devido aos enor-
mes congestionamentos, em função dos problemas de 
mobilidade urbana. Essa população do Distrito Federal 
não tem mais tranquilidade para sair de casa. Os pais 
e as mães ficam inseguros quando seus filhos saem à 
noite, porque não sabem como vão voltar, em função 

do aumento da criminalidade no Distrito Federal. Gas-
tar R$1,2 bilhão até aqui – dados oficiais fornecidos, 
até aqui, pelo Governo do Distrito Federal, porque as 
obras do entorno do estádio ainda não estão prontas 
– parece, para a população do Distrito Federal, um 
verdadeiro absurdo.

É importante registrar que a população do Dis-
trito Federal, como a população brasileira, é favorável 
à realização da Copa, é uma população que gosta de 
futebol, mas que gostaria de ver e usufruir dos benefí-
cios que a Copa do Mundo deixaria para o País: legado 
na área de mobilidade urbana, de infraestrutura turísti-
ca, de qualificação profissional. E isso especialmente 
a população do Distrito Federal não está vendo. Pelo 
contrário, nós temos alguns casos que demonstram a 
completa falta de respeito do Governador do Distrito 
Federal e do Governo do Distrito Federal com a popula-
ção, o que, sem dúvida alguma, acirrou os ânimos que 
levaram a essa manifestação contundente na abertura 
da Copa das Confederações.

Vou citar alguns casos aqui: em primeiro lugar, 
recebemos vários telefonemas de pessoas indignadas 
na sexta-feira, pessoas que hoje, na rede pública de 
saúde, estão esperando há seis meses ou um ano para 
fazer uma cirurgia, e tiveram suas cirurgias canceladas 
– cirurgias de câncer, cirurgias para colocar válvulas 
no coração, cirurgias cardíacas – porque precisavam 
liberar leitos para a Copa das Confederações, Copa 
essa planejada há tanto tempo, e ainda assim o Go-
verno não soube se planejar para isso. Um verdadeiro 
escárnio com a população que está no momento mais 
difícil, quando precisa de um médico, precisa fazer uma 
cirurgia esperada com longa agonia para ser marcada, 
e a cirurgia é desmarcada por causa de um jogo de 
futebol! Essa é a verdadeira realidade.

Ao mesmo tempo, a cidade que esperava melho-
rias na mobilidade urbana – e há um jornal da cidade 
que vem denunciando isso sistematicamente –, que 
imaginava melhorar a sua mobilidade urbana, está as-
sistindo a uma licitação no transporte público da cidade 
em que apenas cinco empresas cuidarão, controlarão 
todo o Distrito Federal, sem nenhum processo de in-
tegração com os Municípios da região metropolitana 
do Distrito Federal, o denominado entorno do Distrito 
Federal. Pasmem! Os jornais estão mostrando que o 
chefe, o comandante da comissão de licitação, o co-
ordenador da comissão de licitação, que está licitando 
todo o transporte público do Distrito Federal, é nada 
mais, nada menos do que ex-chefe de gabinete do Sr. 
Durval Barbosa na Codeplan.

Essa é a realidade do Distrito Federal e é essa a 
realidade que levou, Senador Ivo Cassol, a essas ma-
nifestações contundentes, e tenho convicção de que 
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aquela vaia que a população do Distrito Federal deu 
na abertura foi para o Governador Agnelo, que não 
teve sequer a coragem de aparecer numa imagem no 
telão, porque aí, sim, seria uma vaia ensurdecedora.

Ouço o Senado Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senador, pelo aparte que me concede. Tenho acom-
panhado todo o trabalho do Governo do Distrito Fede-
ral. Fui prefeito por dois mandatos, fui governador por 
dois mandatos, e já falei para V. Exª, Sr. Presidente, 
Senador Ataídes, que vejo com tristeza essa gestão, 
essa administração que o Governador do Distrito Fe-
deral faz aqui em Brasília. Aqui em Brasília, a maioria 
dos custos de manutenção quem banca é o Governo 
Federal, a exemplo da Polícia e de tantos outros. En-
quanto os Estados e Municípios hoje vivem com o pi-
res na mão, pedindo esmolas, aqui em Brasília há um 
recurso extraordinário para recuperar as ruas, para 
fazer as obras de infraestrutura e atender à demanda 
na área da saúde

(Soa a campainha.)

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Infelizmente, 
o que eu vejo nessa gestão é o caos total, independen-
temente de cor partidária. Eu presenciei o que V. Exª 
falou agora, pois estive no jogo no sábado. A Presiden-
te Dilma tem se esforçado diuturnamente para poder 
colocar o País em franco desenvolvimento e continuar 
produzindo muito mais. Tem aberto várias situações, 
e, com certeza, o que aconteceu no último sábado 
não foi para a Presidente Dilma. O que aconteceu no 
último sábado, na verdade, no meu ponto de vista – 
penso da mesma forma que V. Exª –, foi em torno do 
Governador do Distrito Federal. Por quê? Infelizmente 
anda a passos de jabuti, a passos de tartaruga. Aqui 
em Brasília, para recuperar uma avenida, uma rua, 
parece um parto de elefante – que é de 24 meses ou 
mais, se não estou enganado. Já passaram dois anos 
e meio, e as coisas aqui não acontecem. Ao mesmo 
tempo, temos do outro lado a Presidente do Brasil, 
que é do meu Partido, que pode, volta e meia, dar uns 
puxões. Eu sei que ela tem muitos compromissos, a 
Presidente Dilma, eu sei que ela tem de cobrar de seus 
ministros e não pode interferir nos governos estaduais 
ou do Distrito Federal, mas, infelizmente, nós, aqui em 
Brasília... Eu falei num discurso, na última sexta-feira, 
que é inaceitável... Olha que situação estamos viven-
do aqui em Brasília, e não é só em Brasília: no Brasil 
inteiro, existem obras paradas. Se V. Exª permitir mais 
um minuto aqui, Senador Rollemberg, nós temos aqui 
a saída que vai ao aeroporto. Hoje se privatizou o ae-
roporto. Temos aqui o Eixão, o Eixinho e mais outras 
vias. Você sai com três pistas de um lado, mais três do 

outro, mais duas do outro e chega ao final, antes de 
pegar a ponte, a galeria lá embaixo, para chegar ao 
aeroporto, você simplesmente pega uma pista dupla, 
enquanto aqui em cima existem seis pistas. Eu não 
consigo entender. Ah, mas dizem que tem um parque! 
Eu não consigo entender como, num parque, o calan-
go valha mais do que quantos milhões de habitantes 
vivem aqui em Brasília! Aqui é modelo para todos os 
governadores em nível federal. Nós precisávamos, 
urgentemente, que essas obras de infraestrutura não 
fossem feitas para a Copa do Mundo, gente, pelo amor 
de Deus! Nós precisarmos fazer isso para o Brasil. Mas, 
ao mesmo tempo, nós temos que fazer bonito para o 
mundo. E aqui, só para poder concluir, eu quero dizer 
sobre o que eu presenciei, no último sábado, a mani-
festação em frente ao estádio, das pessoas. Eu quero 
dizer que eu não sou contra as manifestações, eu sou 
a favor de que, quando alguns segmentos se sintam 
prejudicados as façam, mas o que esse grupo fez, na 
verdade, foi contra o Brasil, foi contra os seus pais, foi 
contra os seus familiares. Aquele não era o momento, 
aquilo não podia ter acontecido naquela hora, lá eram 
famílias com as crianças indo para o estádio, quando a 
Polícia teve que soltar as bombas de gás lacrimogêneo 
para poder desobstruir a entrada do estádio. E esse 
evento é um evento para o mundo, então nós temos 
que vender o que nós temos aqui e, posteriormente, 
aquelas pessoas que querem fazer alguma reivindica-
ção que façam, mas que, não aproveitem a Copa do 
Mundo, nem a Copa das Confederações. Eu quero aqui, 
nos demais Estados da Federação brasileira... Está ha-
vendo um problema em São Paulo, está havendo um 
problema no Rio de Janeiro, da briga das passagens, 
porque a passagem é mais cara de um lado e é mais 
cara do outro, é uma situação desigual. Por exemplo, 
no Rio de Janeiro, está R$2,80, foi para R$2,90. Es-
tão fazendo o levantamento. Lá em São Paulo está 
R$3,20. Eu quero saber se o preço do combustível 
em São Paulo é o mesmo preço do combustível do 
Rio, porque eu tenho certeza que o preço é o mesmo. 
Então, certas situações são muito distorcidas. Isso é 
ruim. Agora, aqui em Brasília, é preciso que o Gover-
nador acorde o time dele, “bota no toco aqui”, porque 
Brasília é o nosso cartão postal, tudo o que acontece 
aqui em Brasília e no Distrito Federal.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Senador Ivo, primeiro quero registrar que, efe-
tivamente, nós não precisamos retirar nenhuma área 
de parque para melhorar a mobilidade urbana. Mas, 
infelizmente, o Governo do Distrito Federal foi o primeiro 
a retirar a primeira obra da matriz de responsabilida-
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de da Copa, que era o veículo leve sobre trilhos, que 
ligava exatamente a Asa Sul ao aeroporto de Brasília, 
exatamente esse trajeto a que V. Exª se refere.

É importante também registrar, Senador Ivo, que 
eu acho que as manifestações são absolutamente le-
gítimas, absolutamente legítimas. Nós estamos num 
País democrático, a juventude tem todo o direito de 
se manifestar contra o preço abusivo de um estádio.

Claro, eu sou contra qualquer tipo de violência 
dos manifestantes e de violência também exagerada 
da Polícia, como também sou contra a degradação 
do patrimônio público, mas a manifestação faz parte.

Agora, o que é ridículo é o Governador menos-
prezar, querer menosprezar as manifestações popula-
res, dizendo que elas não têm bandeira, que aquelas 
pessoas que se manifestaram no sábado foram pagas.

Que bobagem! As bandeiras são estas: primeiro, 
a indignação em relação ao preço do estádio; depois 
– está aqui, eles vão se manifestar novamente hoje –, 
em defesa do transporte público de qualidade; pelas 
obras do VLT e do metrô, que continuam incomple-
tas; em apoio à marcha contra a corrupção; pela não 
aprovação da PEC nº 37. São as manifestações, são 
as bandeiras da juventude que está se manifestando.

Quero registrar, Senador Ivo, que as pessoas 
que estão visitando o estádio de Brasília e que foram 
assistir ao jogo ficaram realmente... O estádio é um 
estádio bonito; não poderia ser feio depois de se gas-
tarem R$1,2 bilhão. Mas é importante registrar que 
outros Estados fizeram estádios igualmente bonitos, 
que vão cumprir a mesma finalidade por muito menos 
da metade do preço no Distrito Federal.

Vou dar o exemplo de Pernambuco: R$529 mi-
lhões, está no Copa Transparente, para um estádio de 
46 mil lugares, vai sair a R$11,5 mil cada lugar. O do 
Distrito Federal já está em R$1,2 bilhão, e não se fi-
zeram ainda as obras do entorno do parque, que, pelo 
orçamento do Distrito Federal, custarão mais R$350 
milhões. Esse estádio, desse tamanho, estava orçado 
em R$600 milhões e já está em R$1,2 bilhão. Essa é 
a situação.

Então, se nós fizéssemos uma diferença aqui e 
construíssemos um estádio por R$500 milhões, como 
Pernambuco construiu, nós teríamos R$700 milhões, 
que poderiam estar sendo investidos em saúde, em 
mobilidade urbana, em segurança, em educação. E é 
isso que indigna a população do Distrito Federal, que 
se expressa claramente nas pesquisas que estão aqui.

Isto aqui é uma pesquisa do Instituto O&P feita 
na semana passada. A pergunta é a seguinte: “Eu vou 
mencionar algumas áreas de atuação do Governo do 
Distrito Federal e gostaria que, para cada uma delas, 
você me dissesse se, ultimamente, ela: está melho-

rando muito; melhorando; igual; piorando; ou está pio-
rando muito.”

Aí, vamos.
Transporte público. A soma de “melhorando mui-

to” com “melhorando” dá 11,7%; a soma de “piorando” 
com “piorando muito” dá 61,6%.

Saúde, Senador Ivo Cassol. O Governador can-
celou as cirurgias marcadas de gente que está espe-
rando há ano. Cancelou.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Senador Ataídes, peço-lhe só mais um pou-
quinho de tempo. 

“Melhorando muito” e “melhorando”, a soma dá 
8,1%; “piorando” e “piorando muito”, 73%. 

Esse é o perfil do Governo do Distrito Federal!
Vamos para a área de segurança pública: Soma 

de “melhorando muito” e “melhorando”: 16.1%; a soma 
de “piorando” com “piorando muito”: 53.5%.

Agora eu pergunto: como V. Exªs, Senador Paulo 
Paim, imaginavam que iria se manifestar a população 
do Distrito Federal neste quadro, ao ver o Governo 
gastar R$1,2 bilhão em um estádio que ainda não está 
concluído? Ao ver, à véspera do jogo, canceladas as 
cirurgias de gente que espera há meses, há ano para 
fazer uma cirurgia? Que tem como chefe da Comissão 
de Licitação do transporte público da cidade o ex-chefe 
de gabinete de Durval Barbosa?

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Como essa população, na hora em que tem 
oportunidade, iria se manifestar?

A Presidenta Dilma acabou pagando a conta que 
não é dela. É claro que há insatisfação no País com o 
aumento da inflação, com a tentativa de casuísmo elei-
toral de tentar barrar a criação de um partido político 
para dificultar a disputa político-eleitoral. A população 
não é boba, especialmente a população do Distrito 
Federal, que é informada e está acompanhando o que 
está acontecendo.

E nós alertamos aqui várias vezes que essa ten-
tativa de dificultar a criação de partidos para influir no 
processo eleitoral iria ter consequências na populari-
dade do Governo. É claro que isso tudo influenciou!

Mas, sem dúvida alguma, o que garantiu a con-
tundência daquela manifestação no estádio, que criou 
um constrangimento na abertura dos jogos da Copa das 
Confederações, foi o desempenho do Governo Agne-
lo. Foi a forma como este Governador e este Governo 
estão se comportando diante da população. 

(Soa a campainha.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – A população ali disse: “Chega de desrespeito! 
Nós queremos Copa, mas queremos Copa de forma 
transparente, Copa com legado para a cidade, com 
legado na área de mobilidade urbana, na área de in-
fraestrutura turística, na área de qualificação profis-
sional. Queremos melhorias na educação, na saúde, 
na segurança, no transporte público e não admitimos 
que o dinheiro dos nossos impostos seja gasto de for-
ma perdulária, de forma esquisita, de forma faraônica, 
como foi gasto nesse estádio de futebol.”

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo pronuncia-
mento e concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui mais uma vez 
deixar o meu abraço, o meu cumprimento aos nobres 
colegas e, ao mesmo tempo, deixar o meu abraço a 
toda a população desse grande e imenso território fe-
deral do nosso País, especialmente também às amigas 
e aos amigo do meu Estado de Rondônia.

A questão aqui levantada nesta tribuna agora há 
pouco pelo meu colega Rodrigo Rollemberg é preo-
cupante. É preocupante porque aqui ele traz à tona, 
na verdade, Senador Rodrigo, uma situação do nosso 
Distrito Federal, da nossa Capital Federal, que serve 
de espelho, serve de reflexo para os demais Estados 
da Federação brasileira. É aonde os governadores dos 
demais Estados se dirigem, os Deputados Federais – a 
casa–, os Senadores – a nossa casa aqui em Brasí-
lia –, os deputados estaduais, secretários de Estado, 
todos eles e os demais dos 26 Estados da Federação 
brasileira, que estão sempre presentes aqui.

E olha, Sr. Presidente, Senador Ataídes, eu já vi 
obra cara, mas essa do estádio daqui, pelo preço ini-
cial, eu me assustei. 

Portanto, tanto é verdade que uma estimada em 
torno de R$600 milhões em outros locais, em um ou-
tro Estado, mas um estádio praticamente na mesma 
estrutura e no mesmo molde, muda-se a arquitetura, 
faz-se pela metade do preço, enquanto que aqui é 
mais do que o dobro. 

E mais preocupante ainda! E ai é falta de plane-
jamento, Senador Rodrigo, falta de planejamento do 
gestor, do governador, da sua equipe que comanda 
Brasília. 

Se os nossos asfaltos aqui em Brasília já estão 
se desmanchando, está na hora de tirar e substituir. 
Ao mesmo tempo em que deve haver novos viadutos 
nesses entroncamentos para poder desafogar esse 

inchaço que Brasília vive hoje, como no trecho que 
interliga com o aeroporto, com o Eixão, com o Eixinho, 
que acaba estrangulando todo mundo que vai às cida-
des satélites, cidades ao redor daqui de Brasília. Vejo 
que os servidores públicos que têm compromissos nos 
ministérios, ou nas empresas, ou no Congresso Na-
cional, para poderem chegar no horário têm que sair, 
no mínimo, duas horas antes. Se deixarem para sair 
às seis horas da tarde, acabam chegando com duas 
ou três horas de atraso em sua casa.

Mas aqui é Brasília. Aqui devia ser diferente dos 
demais Estados da Federação, porque aqui temos um 
padrinho, ou melhor, não um padrinho; aqui, na ver-
dade, temos um pai e uma mãe. Por que, na verdade, 
um pai e uma mãe? Porque é isso que representa o 
Governo Federal para o povo brasileiro, mas especial-
mente para Brasília ele representa a família integrada, 
para poder desenvolver e crescer. 

Não é justo, por um jogo, pela Copa das Confe-
derações, suspender cirurgias, suspender atendimen-
to público gratuito, obrigação do Estado. Por que não 
planejar e construir novas unidades hospitalares? Aí 
vamos colocar em prática... A culpa não é só do Distri-
to Federal; também é do Ministério da Saúde, que tem 
que dar apoio e ajudar a melhorar ainda mais o valor 
pago por essas cirurgias, por esses atendimentos do 
Sistema Único de Saúde do Brasil, que hoje, infeliz-
mente, está muito baixo, não cobre as despesas dos 
Municípios ou dos Estados. 

Os Municípios, para V. Exª ter uma ideia, Sr. Pre-
sidente, têm obrigação de investir na saúde 15% da 
sua receita. Eu faço um desafio aqui, faço um desafio, 
repito: quais os Municípios que investem 15% de seus 
recursos na saúde?

É obrigação constitucional investir 15%, mas faço 
um desafio porque a maioria dos Municípios investe 
25%, 30% ou 35% da sua receita própria na saúde. 
Aí é constrangedor, é humilhante, porque nós vemos 
em outros Estados a situação da saúde e comparamos 
com a do Distrito Federal.

A situação é muito grave. Eu trouxe aqui maté-
rias que estou lendo, que estou acompanhando na 
revista Veja e na IstoÉ. Aqui diz que a construção de 
uma refinaria que estava programada em R$8 bilhões 
hoje está por mais de R$20 bilhões de reais. Isso foi 
e continua sendo... 

Agora a Presidente da Petrobrás está tentando 
evitar isso. A Presidente da Petrobrás, Maria das Gra-
ças Foster, vem fazendo isso com muita dificuldade, 
porque, infelizmente, os gestores da Petrobrás do pas-
sado deviam estar na cadeia, deveriam estar presos.

Desculpe-me algum puxa-saco; desculpem-me 
alguns que são coniventes com essa bandalheira, 
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mas eu não posso aqui alisar nem poupar o nome 
dos maus gestores que passaram pela Petrobras. O 
ex-Presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, 
devia estar preso, devia estar na cadeia. O ex-Diretor 
Executivo Internacional Nestor Severo, atual Diretor 
Financeiro e de Serviços da Petrobras, devia estar na 
cadeia, mas Nestor Severo é Diretor de Distribuição da 
Petrobras. Desculpe-me, Srª Presidente da Petrobras, 
mas vão gostar de porcaria assim em outro lugar; de 
cara incompetente em outro espaço!

É inadmissível, Senador Ataídes. Por que eu 
falo isso? Olhe a matéria que está aqui e que eu já li. 
Tanto isso é verdade que eu apresentei um requeri-
mento a ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente 
e Fiscalização para que o ex-Presidente Gabrielli e o 
ex-Diretor da Petrobras venham aqui dar explicação. 
Vou pedir que se coloque em pauta o requerimen-
to nos próximos dias e quero saber quem dos meus 
colegas terá coragem de defender esses indivíduos, 
que pegaram dinheiro público, dinheiro da população 
do nosso Estado e compraram uma empresa podre, 
falida, deteriorada, arrebentada nos Estados Unidos.

Está aqui: “E o rombo só aumenta. Uma pesada 
multa ambiental [agora, lá nos Estados Unidos] se soma 
ao bilionário prejuízo já acumulado pela Petrobras com 
a refinaria de Pasadena – um negócio que periga vi-
rar alvo de CPI”. Devia ter virado, devia ter virado. Doa 
a quem doer, Presidente Dilma. Quem foi o gestor? 
Quem foi o padrinho que deu cobertura para esses 
diretores e para o Presidente da Petrobras? Quem fo-
ram os padrinhos? Quem foi? Para mim não interessa. 
O que interessa é que roubaram, deixaram de investir 
dinheiro para levar o gás de Urucu para Porto Velho 
e podermos ter o gás da própria produção brasileira. 
Enquanto isso, investiram bilhões.

É por isto que não fazem investimentos de acor-
do no Brasil: porque aqui no Brasil é mais difícil botar 
a mão no dinheiro. É mais fácil levar para os Estados 
Unidos, para o exterior, porque ninguém fiscaliza.

Olhem, eu sou Senador; o Ataídes é Senador 
também e está aqui junto, presidindo a Mesa. Eu quero 
saber qual é o sistema de fiscalização desse aporte 
de capital levado para o exterior para comprar uma 
empresa falida.

Desde que foi comprada pela Petrobras em 
2006, a refinaria de Pasadena, no Texas, só 
trouxe prejuízo e dor de cabeça. Custou à es-
tatal 1,18 bilhão de dólares, mas, a tirar pela 
última oferta que fizeram por ela, não vale 
mais que um décimo disso. Trazido à luz por 
Veja, o caso não é escandaloso apenas pela 
extensão do rombo [é pior do que tudo isso], 
mas também porque em suas entranhas sobe-

jam indícios de superfaturamento e corrupção 
[e sem-vergonhice, bandidagem, ladroagem, 
safadeza, tudo e mais um pouco].

Desculpe-me quem tem a coragem de fazer a 
defesa dos ex-presidentes e dos ex-diretores. Presi-
dente Graça Foster, Presidente Dilma, metam a taca 
nesse pessoal! Não os poupem, não! Eu sou da Base 
da senhora. Aqui a senhora tem um aliado para mora-
lizar e consertar. “Ah, mas aqui, antes, era do partido 
A”. Não importa, não interessa. Nem o partido nem 
ninguém teria autonomia para se locupletar, levar van-
tagem em cima disso.

Olhem o que diz o restante:

Certamente eles não virão de Pasadena. Si-
tuada na região metropolitana de Houston a 
refinaria estava desativada [olhe o que vou falar 
aqui, gente; olhe o que a Petrobras comprou: 
a Petrobras comprou um gato ensacado, po-
dre e estragado] e já era considerada obsoleta 
quando, em 2005, foi comprada pela trading 
belga Astro Oil por 42,5 milhões de dólares. 
Carregava então um pesado passivo trabalhis-
ta e ambiental – fora inclusive alvo da maior 
multa já aplicada a uma refinaria do Texas por 
emissão de poluentes, o mesmo motivo da úl-
tima autuação.
Ainda assim, em 2006, a Petrobras aceitou pa-
gar 360 milhões de dólares por metade de Pa-
sadena [metade dessa empresa, da refinaria] 
(sim uma valorização de dezessete vezes em 
relação em relação ao que os belgas haviam 
desembolsado apenas em um ano.) A conta 
brasileira viria a passar de 1 bilhão de dólares 
depois de uma acirrada disputa com a Astra 
Oil na Justiça americana.

O que aconteceu? Esse senhor, o ex-Presidente 
da Petrobras Sergio Gabrielli, desonesto, corrupto – 
olhem o que estou dizendo aqui; provem-me o contrário; 
está aqui na documentação que nós temos em mãos 
no Senado –, juntamente com o ex-Diretor Internacio-
nal Nestor Severo, adquiriram uma empresa que já era 
obsoleta, não servia mais para os americanos, mas 
servia para nós babacas brasileiros. Por que babacas 
brasileiros? Porque nós fomos representados por esses 
corruptos desonestos e nós fizemos o papel de trou-
xas. Compraram uma empresa obsoleta, que estava 
já fechando as portas porque não compensava mais.

Mas qual é o esquema que existe por trás disso? 
Corrupção, lavagem de dinheiro: leva o dinheiro para o 
exterior e não precisa dar explicação para ninguém. A 
empresa, que, em 2005, já estava fechada, foi compra-
da por um total de US$42,5 milhões – foi comprada por 
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US$42,5 milhões – mas, ao mesmo tempo, custou-nos 
US$1,18 bilhão. Mas, espere aí: se pagaram US$360 
milhões pela metade, por que há essa diferença? Por-
que assinaram um contrato corrupto e desonesto com 
a empresa belga Astra Oil. Quer dizer, fizeram um con-
trato proposital, com cláusula leonina, alegando que 
a Petrobras tinha que ficar com o resto da empresa 
depois. Isso é tudo maquiado, gente, tudo combinado, 
e quem está pagando a conta é o povo brasileiro. A 
Petrobras podia hoje estar com um fluxo de caixa de, 
no mínimo, US$1,18 bilhão a mais.

Estão aí tentando negociar um empreendimento 
que existe na Argentina, o que também cheira escân-
dalo, também cheira esquema, e estão fazendo isso 
em outros países andinos. Até quando vai perpetuar 
essa sem-vergonhice, essa safadeza em tudo que se 
faz? Não podemos admitir isso.

E aí o que me entristece... Nós, na Amazônia, te-
mos estrutura, com um parque térmico instalado pelo 
Governo Federal. As turbinas, tanto a diesel como a 
gás, foram colocadas em governos passados, mas, 
hoje, o Brasil corre o risco de sofrer um apagão. Essas 
turbinas térmicas são movidas a óleo diesel, quando 
podiam ser movidas a gás de Urucu, o que foi autoriza-
do desde o começo de 2003, mas a Petrobras não teve 
coragem de fazer na gestão do Seu Gabrielli! Por que 
não fizeram? É lógico! Não tinham como... De repente, 
havia até um esquema, mas era muito pequenininho: 
iam gastar lá não sei quantos milhões, enquanto, nos 
Estados Unidos, poderiam tirar o dinheiro do país, sem 
dar explicação para ninguém!

Nós precisamos aprovar, sim, nesta Casa, na Co-
missão de Fiscalização, o requerimento para verificar 
quem vai dar guarida para esse ex-presidente, esses 
ex-diretores. De repente, existe alguém por trás que 
mamou e levou parte desse dinheiro, mas a gente não 
sabe quem. Eu não vou defender – podem ter certeza 
–, porque eu não aceito isso. Poderia ser amigo meu, 
mas incompetência, safadeza, sem-vergonhice eu não 
admitiria, Sr. Presidente.

Portanto, o que entristece a gente... Quantos anos 
demorou para a Petrobras levar o gás de Urucu para 
Manaus? Por quantos anos ficou o Estado do Amazo-
nas no escuro? Hoje, o gás de Coari, no Amazonas, 
está tocando o parque térmico em Manaus, ajudando 
a indústria de Manaus. Qualquer quantidade de gás 
poderia estar abastecendo não só Rondônia, mas tam-
bém parte do Brasil, vindo de lá. No passado, houve 
o interesse até de trazer gás do Peru, da Bolívia, mas 
veja aí o que aconteceu: fomos lá, fizemos a estrutu-
ra, mas ela praticamente nos foi tomada. Acertaram 
na calada da noite. E hoje, a cada dia que passa, eu 
percebo rombos cada vez maiores.

É por isso que a gente acaba assistindo em nível 
nacional a essas manifestações. Os nossos jovens es-
tão brigando pela tarifa de ônibus, porque o combustí-
vel está mais caro. Com certeza, se essa roubalheira, 
essa sem-vergonhice, esse desvio tivesse sido evitado, 
poderia dar como compensação, ou, ao mesmo tempo, 
viabilizar ainda mais a Petrobras.

Eu percebo na Presidente Graça Foster uma pes-
soa determinada. A gente vê no semblante dela, pela 
sua posição, a seriedade em conduzir o trabalho da 
Petrobras. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com triste-
za o que fizeram com a Petrobras: o desvio e o des-
mando que fizeram com a nossa empresa, que está 
trabalhando hoje em cima do pré-sal. Mas o que nós 
não podemos admitir é falta de planejamento, falta de 
cobrança ou, simplesmente, colocar embaixo do ta-
pete toda essa podridão que vem acontecendo e que 
aconteceu por gestões desastrosas há pouco tempo.

Eu quero fazer um pedido para a nossa Presi-
dente Dilma, que não tem alisado esses desonestos e 
incompetentes: Presidente Dilma, esse ex-Diretor In-
ternacional Nestor Severo, até poucos dias atrás, era 
Diretor Financeiro de Serviço da Petrobras Distribuidora, 
mas ele não tem como continuar. Isso é inadmissível! 
Como esse cidadão, que representava a Petrobras, 
não sabia dessa sem-vergonhice?

Eu falo para o ex-Presidente da Petrobras Sr. Ser-
gio Gabrielli e para o ex-Diretor Internacional Nestor 
Severo – desculpem-me a expressão –: vocês não são 
dois picaretas, não; vocês são dois desonestos, porque 
vocês compraram uma empresa no Texas que já estava 
obsoleta, parada; vocês sabiam que ela foi comprada 
pela Astra Oil e que valia US$42,5 milhões na época, 
mas compraram metade dessa empresa por US$360 
milhões. Isso é safadeza! Isso é sem-vergonhice! Isso 
é bandidagem!

Quando eu vejo um brasileiro passar na pada-
ria, roubar um pão e ir para a cadeia; quando eu vejo 
uma brasileira ir ao mercado e, com vontade de comer 
margarina, pegar um pote e ir para a cadeia; quando 
vejo isso, como Senador da República, eu me sinto 
impotente, incapaz.

Até ouvir esses ex-diretores e checar tudo, com 
certeza eles vão fazer de tudo com os seus apadrinha-
dos para isso não chegar aqui.

Mas o Tribunal de Contas da União já está tra-
balhando em cima disso; o Ministério Público Federal 
também tem a obrigação de trabalhar em cima disso, 
de fiscalizar e acompanhar, porque é inadmissível 
uma empresa que foi comprada por US$42,5 milhões, 
obsoleta...

(Soa a campainha.)
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...parada 
e abandonada há anos, passar a valer US$360 milhões 
– a metade dela – e, posteriormente, essa parceira da 
Petrobras, a Astra Oil, entrar na Justiça, brigando por 
cláusula contratual, e ganhar a complementação de 
US$1,18 bilhão.

Foi esse preço que a Petrobras pagou por uma 
refinaria abandonada no Texas; foi esse o preço pago 
com o dinheiro público brasileiro: US$1,18 bilhão. Será 
que foi um contrato de compadre e comadre? Não! 
Pelo menos o compadre e a comadre são decentes. 
Esse contrato feito entre ambas as partes foi feito por 
dois bandidos, representantes de ambos os lados, cor-
ruptos e desonestos, que lesaram os cofres públicos.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Infeliz-
mente, vejo com tristeza isso tudo. Há várias situações 
que nos deixam em situação constrangedora, porque 
precisamos de investimento para continuar explorando 
a nossa riqueza e, muitas vezes, a própria Petrobras 
está indo às instituições financeiras internacionais bus-
cando dinheiro com um dólar que está instável, pagan-
do milhões e milhões de juros ao mês e, ao mesmo 
tempo, com o custo Brasil. E esse custo Brasil, sabe 
quem paga? Somos nós, consumidores.

Vocês acham que sou eu que vou pagar esse 
prejuízo que a Petrobras tomou? Não, quem vai pagar 
somos nós. Vamos usar a expressão correta: somos 
nós; todos os brasileiros que têm veículos; todos os 
brasileiros que têm indústria; todos os brasileiros que 
têm caminhões; toda brasileira que consome o gás de 
cozinha; enfim, todo mundo acaba pagando essa conta.

Portanto, esse prejuízo é nosso. Ele é rateado, 
rachado, dividido com todos. Infelizmente, é isso que 
tem acontecido.

Sr. Presidente, quero pedir a V. Exª mais dois 
minutos para encerrar. Nós do Estado de Rondônia, 
amanhã, dia 18 de junho, temos um feriado estadual, 
que foi sancionado por mim, quando fui Governador, 
que é o Dia do Evangélico. No meu Estado de Rondô-
nia, 65% da população são evangélicos. Lá, a Assem-
bleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria 
do Deputado Maurão de Carvalho, do meu Partido; em 
2003, sancionei a Lei e, ao mesmo tempo, foi criado o 
Dia do Evangélico no Estado de Rondônia.

E alguém pode dizer o seguinte: mais um feriado? 
Quero dizer que temos tantos outros feriados religiosos, 
e o Dia do Evangélico é um dia especial.

Nós temos de agradecer, primeiramente a Deus, 
e a todos os irmãos, independentemente da igreja a 
qual pertençam. Na verdade, eles têm orado para um 
Pai só: o nosso Pai Celestial. Eles têm orado pelas 

autoridades: por V. Exª, Presidente, por mim, Sena-
dor Ivo Cassol – quando era Governador –, por minha 
esposa, por minha família, pela Presidente do Brasil, 
pelo Governador, pelos prefeitos, pelos Deputados fe-
derais, pelos Deputados estaduais. A Bíblia diz: “Ore 
pelas autoridades”.

Há igreja que não costuma orar e rezar pelas 
autoridades. Mas toda autoridade precisa de oração. 
E, às vezes, não sabemos de onde vêm muitas das 
graças e das bênçãos recebidas. Mas, com certeza, 
vêm de uma pessoa humilde, simples, que se curva, 
se ajoelha, e pede, em suas orações, que Deus conti-
nue sempre nos dando saúde e inteligência, para que 
os governantes consigam fazer uma administração 
séria, competente; que consigam superar as pres-
sões e, ao mesmo tempo, atendam às demandas em 
todas as áreas.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Por isso, 
aqui, queria fazer esse registro especial para todos os 
líderes religiosos do meu Estado de Rondônia. Não vou 
aqui citar nomes porque todos eles são grandes líde-
res. Mas, em nome do Pastor Joel Holder e do Pastor 
Nelson, quero deixar meu abraço e minha gratidão a 
todas as igrejas, a todas as denominações religiosas 
do meu Estado. Que continuem orando para que nós, 
aqui nesta Casa, possamos aprovar projetos de inte-
resse da população, de interesse da nossa sociedade; 
que possamos, cada vez mais, preservar a família, 
dando condição e o alicerce que todas têm buscado.

Há poucos dias, o Senador Magno Malta, jun-
tamente com o Pastor Silas Malafaia, aqui no centro 
da Esplanada, fizeram um encontro em prol da famí-
lia, com a presença de mais de 50 mil pessoas, onde 
também estive presente.

Outra pessoa usada por Deus é o apóstolo Valde-
miro Santiago. Por onde ele tem passado Deus o tem 
usado. Ele estará, dia 28, do próximo mês de julho, se 
eu não estiver equivocado, no meu Estado, na minha 
capital, em Porto Velho. Fico feliz com isso.

E que Deus use mais pessoas, que use mais ho-
mens com este propósito: ajudar essas pessoas mais 
carentes e mais necessitadas.

Eu me sinto feliz por toda minha caminhada à 
frente do Governo do Estado de Rondônia, Senador 
Ataídes, porque, logo no começo, com as dificulda-
des que eu tive, eu fiz um decreto e entreguei o meu 
Estado a Jesus.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – E falei: 
“Me ajude, Senhor, porque para superar o que eu te-
nho que fazer nesse Estado, não conseguirei ter forças 
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só pela mão do homem; mas, principalmente, pelas 
mãos do Senhor. Me guie, me proteja e me dê só o 
que eu preciso: sabedoria para poder fazer o melhor 
pelo nosso povo”.

Ele me ajudou em todos esses anos, e me sinto 
feliz e realizado. E eu farei o que eu puder fazer mais 
para ajudar a população do meu Estado e, hoje, como 
Senador, ajudar a população do Brasil. Vocês sempre 
terão e continuarão tendo na pessoa do Ivo Cassol 
um grande aliado.

Fiquem com Deus que é a melhor companhia. 
Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Cumprimento V. Exª pelo pronuncia-
mento, Senador Ivo Cassol.

Pela Liderança do Democratas, do Rio Grande 
do Norte, o Senador José Agripino. E, em seguida, o 
nosso brilhante Senador Eduardo Suplicy.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, o Brasil começa a assistir, desde domingo, à 
Copa das Confederações que, por duas semanas pelo 
menos, vai atrair as atenções do mundo inteiro para 
Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para 
Fortaleza, para Recife, para Salvador, para subsedes 
da Copa das Confederações. Será um momento de 
grande audiência para o nosso País.

No domingo ocorreu em Brasília a festa inaugural, 
o primeiro jogo: Brasil e Japão. O anfitrião versus um 
dos campeões continentais, dando início à competição 
internacional. Ambiente de alegria, numa casa nova, 
recém-inaugurada, um belíssimo estádio de futebol, 
torcedores do Brasil inteiro instalados para comemo-
rar o evento que o Brasil sedia e para desfrutar dos 
momentos da competição.

Todo o ambiente era para cima. A festa é do Bra-
sil. A competição é entre o Brasil e um campeão conti-
nental. É futebol, que é a alegria do povo. Estavam lá 
os times; estavam lá 65 mil pessoas que pagaram o 
ingresso, e estava a Presidente da República, ao lado 
do Presidente da FIFA.

E, nas esquinas do Brasil, hoje, de norte a sul, de 
leste a oeste, o fato que mais se comenta é a manifes-
tação de desagrado dos 65 mil pagantes à Presidente 
da República. Uma Presidente avaliada recentemente 
com índice de aprovação elevado – é verdade que caiu 
sete pontos percentuais –, que se esperava fizesse a 
abertura da Copa e recebesse uma manifestação po-
sitiva por parte dos 65 mil homens e mulheres presen-
tes à competição. Mas o que aconteceu foi o contrário; 
foi uma manifestação de profundo desagrado; foi vaia.

Eu, como brasileiro, me sinto constrangido de 
manifestar esse fato, porque atinge a classe política 
como um todo. A Presidente da República é uma polí-
tica, como eu sou um político, e não é bom ver alguém 
que exerce uma atividade semelhante à sua ser alvo 
da manifestação repetida de 65 mil pessoas, num mo-
mento que deveria ser de alegria, e que foi de apupo.

Agora, como brasileiro, a par do constrangimento 
pessoal, eu acho que este momento merece reflexão 
e merece providências.

Presidente, ninguém vaia por vaiar. A vaia é uma 
manifestação de sensação guardada, refletida, coletiva. 
Não é uma vaia de 10 mil ou de 65 mil, é uma vaia da 
maioria esmagadora dos 65 mil presentes.

Essa manifestação deve estar sendo comentada 
nas esquinas do Brasil, em toda a parte. E eu gosta-
ria de manifestar uma opinião, seja ela ouvida ou não 
pelo Palácio do Planalto: pior do que a vaia são as 
discussões ao longo de uma semana, 15 dias, acerca 
das razões da vaia. O que as pessoas estão conver-
sando nos bares, nos restaurantes, em casa, sobre o 
que levou 65 mil pessoas da classe média do Brasil, 
pagantes de um ingresso não barato, a vaiar, por mais 
de uma vez, a Presidente da República?

Na medida em que isso seja objeto de discussão 
e de apreciação – uns dizem ser por essa razão, outros 
dizem ser por outra e outros mais dizem ser por outras 
mais –, a avaliação do Governo entra em cheque e ele 
precisa dar respostas àquela manifestação, sentida e 
refletida por uma ação de Brasília, de Minas Gerais, 
de Goiás, do Brasil inteiro que foi para o estádio de 
futebol de Brasília.

Eu acho que a manifestação do domingo é um 
sinal dos tempos. Eu tenho uma avaliação: quem es-
tava lá era a classe média, Presidente Ataídes! Eram 
pessoas que podiam pagar o custo daquele ingresso, 
que não era barato. A classe média do Brasil deu um 
recado com aquela manifestação. A classe média do 
Brasil que, no último ano – dados do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, não são meus 
–, teve aumento em sua renda familiar, consideran-
do-se pai, mãe e um filho de até dois anos, de 6%. 
Eram R$12.500,00, em maio de 2012; passaram para 
R$13.500,00, em maio de 2013. Cresceu em mil reais 
– 6%. Nesse mesmo período, as despesas cresceram 
23,6%. Como? Supermercado, feira (25%), no perío-
do de maio a maio de 2012 a 2013; farmácia (37,5%); 
combustíveis (16,6%); telefone celular (14,3%), e por 
aí vai, um aumento global de 23,6% contra 6% de au-
mento da renda.

Os gastos, que eram de R$9.100,00 em maio de 
2012, passaram a ser R$11.250,00 em maio de 2013. 
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É claro, a classe média está agredida, porque está con-
seguindo comprar menos do que comprava há um ano.

A classe média do Brasil, como eu, aplaude a 
iniciativa do Governo.

Presidente, o governo tem que existir para to-
dos. É claro que para os pobres, mas também para 
os médios e para os empregadores. O governo é de 
todos os brasileiros, tem que olhar para todos. É claro 
que, privilegiadamente, para os mais pobres. Mas não 
pode desprezar os outros. Principalmente quando se 
vangloria de que os outros cresceram, a classe média 
teria crescido.

É verdade que perdemos 23 milhões de brasi-
leiros que deixaram a classe média e voltaram à linha 
de pobreza, pelas questões inflacionárias. Perderam 
a condição de participar da classe média 23 milhões 
de brasileiros, voltaram à linha de pobreza.

A classe média entende que o dinheiro do Brasil 
foi, ao longo de algum tempo – eu bato palmas para 
isto –, usado para o Bolsa Família, para a distribuição 
de renda pública, fazendo com que os mais pobres do 
Brasil tivessem a oportunidade, que eu aplaudo, de 
comprar uma geladeira, de comprar uma televisão, de 
comprar uma motocicleta. Agora, o governo não pode 
ser só para isso. 

Essas pessoas ascenderam, mas a classe média 
– e é ela quem faz a opinião em um país –, na hora em 
que vê a segurança do Brasil em petição de miséria 
como está, a saúde do Brasil em petição de miséria 
como está, a infraestrutura do Brasil, que faz vergo-
nha no contexto internacional das nações, na hora em 
que vê o Brasil “incompetitivo”... Porque a classe mé-
dia, quando viaja para a Europa ou para os Estados 
Unidos, vê lá o objeto de desejo chamado Ipad pela 
metade do preço do que ele custa aqui; vê lá, nos Es-
tados Unidos, a camisa por pelo menos 40% a menos, 
quando muito menos do que no Brasil. O Brasil virou 
um país caro, “incompetitivo”. Então, a classe média, 
na hora em que vê a segurança, a educação, a cares-
tia, a indústria, em debacle. 

Na hora em que vê isso tudo acontecer, espe-
ra uma reação do Governo à altura; espera ver, por 
exemplo, corte no gasto público. Ao invés disso, vê 
a criação do 39º ministério. E, mais do que isso, ao 
invés de ver atendida a sua expectativa de ter um go-
verno que reage à altura diante dos problemas, vê o 
Governo pegar o dinheiro do trabalhador, do Fundo de 
Garantia, e anunciar, com pompa e circunstância, um 
programa para venda aos beneficiários do programa 
Minha Casa Minha Vida – que é um belo programa, 
que eu aplaudo – do fogão, da geladeira, da máquina 
de lavar, para ativar a indústria, que está em declínio, 
para melhorar de vida – não tenho dúvida sobre isso 

–, mas não vê nenhuma iniciativa consistente, nenhu-
ma iniciativa que convença, no rumo de ver os seus 
problemas do dia a dia, ele, que é classe média, aten-
didos. Daí, vem a decepção.

Decepção, como? A decepção que o brasileiro 
que pensa, raciocina, vê ao assistir às denúncias que 
geraram, por exemplo, o mensalão, e são diárias as 
denúncias de pecado perante o padrão ético na polí-
tica, diárias, todo dia, por parte do Governo do PT, e 
se frustra diante das manobras permanentes dos pra-
ticantes do dolo em querer que a decisão tomada por 
maioria no Supremo Tribunal Federal não produza seus 
resultados, com os condenados na cadeia. 

São decepções como essas, que, na minha opi-
nião, levaram 65 mil brasileiros, decepcionados com o 
Governo, a vaiar a Presidente. Estão fartos de verem 
anúncios feitos e realizações nada. É uma população 
que entende que este Governo é bom de inaugurar 
promessa e muito ruim de entregar obra. Promete o 
trem-bala e não acontece trem-bala nenhum, promete 
a recuperação do Aeroporto de Guarulhos, do Aero-
porto do Galeão, não acontece nada; do Aeroporto de 
Brasília, não acontece nada.

Demonizava, na campanha eleitoral, as privatiza-
ções e as concessões e agora adere às privatizações 
e concessões – ainda bem – e espero que adira com 
convicção para fazer a infraestrutura, ocupar o espaço 
que precisa ocupar. 

O que me traz à tribuna é essa palavra de refle-
xão porque a vaia me constrange. Honestamente, me 
constrange. Eu sou político como a Presidente é. É 
muito ruim um de nós receber uma vaia como aquela, 
daquele tamanho, com aquela expressão.

Agora, é importante refletir sobre as razões da 
vaia, para que medidas sejam adotadas, para que se 
tire uma lição daquelas vaias, para que o Brasil ganhe 
com aquela manifestação, para que se entenda que o 
Governo é para todos. 

Se é muito bom o Minha Casa Minha Vida, se 
é muito bom geladeira para os que moram no Minha 
Casa Minha Vida, é preciso que se olhe a classe mé-
dia do Brasil, é preciso que se olhem aqueles que são 
contribuintes, que pagam impostos, e que têm direito 
à educação, à saúde, a um Governo que combata, de 
verdade, a inflação, combatendo o gasto público de má 
qualidade, para que acreditem e confiem no Governo, 
para que aplaudam o Governo, porque, se não assim 
for, a vaia vai continuar.

E, se caiu 7 pontos, na próxima vai cair mais 7 
pontos. É um alerta, é um sinal amarelo aceso, e aqui eu 
falo como brasileiro que quer que as coisas deem certo. 

Eu estava vendo, agora, o dólar ainda em dispa-
rada e o Governo sendo obrigado a fazer novo leilão 
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de dólares para conter a alta. Eu estava vendo outro 
desastre. A ação da Vale do Rio Doce no menor valor 
desde 1999, na Bolsa de hoje. Por conta de quê? De 
uma coisa que eu lamento, a crise das commodities e 
a visão lá fora, porque são os investidores de fora que 
têm ações da Vale do Rio Doce vendo com descon-
fiança o Governo do Brasil.

Há uma onda negativa – como já houve positi-
va – com relação ao nosso País, e cabe ao Governo 
conter essa onda negativa. E não é com perfumaria, é 
com atitude corajosa. A começar pelo corte de gasto 
público de má qualidade, pela obtenção de recursos 
para investimentos, para prover o Brasil de infraestru-
tura e dar ao Brasil, por abaixamento na carga tribu-
tária, condições de competitividade. Do contrário, o 
classe média brasileiro vai se sentir envergonhado do 
Governo e do País. 

E, antes que seja tarde, mais essa minha palavra 
de alerta, constrangidamente alerta, mas alerta no sen-
tido de ver o Brasil crescer e, como eu quero, vencer.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Agradeço ao Senador José Agripino 
por esse belíssimo pronunciamento e as informações 
que levou tão sabiamente ao povo brasileiro.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Ataídes, eu encaminhei um 
requerimento à Mesa, de pesar, pelo falecimento da 
escritora Tatiana Belinky, que faleceu aos 94 anos, 
bem como a apresentação de condolências a seu filho 
Ricardo Gouveia.

Eu meu sinto hoje na responsabilidade de falar 
sobre a manifestação que ocorre hoje em São Paulo, 
mas primeiro gostaria de apresentar a justificativa de 
meu requerimento.

A literatura está mais triste, perdeu uma das 
principais escritoras, Tatiana Belinky, autora de mais 
de 200 livros infanto-juvenis, entre eles Coral dos Bi-
chos e o Rabanete.

Nascida em São Petersburgo, na Rússia, ela veio 
com a família para o Brasil quando tinha dez anos, 
instalando-se em São Paulo. Na época, ela já falava 
três línguas: russo, alemão e letão. Trabalhou como 
secretária bilíngue durante alguns anos, até se casar 
com Júlio Gouveia, com quem teve dois filhos, cinco 
netos e bisnetos.

Em 1948, começou a escrever peças teatrais para 
crianças para a Secretaria de Cultura da Prefeitura de 
São Paulo, adaptando e traduzindo textos teatrais que 
Júlio produzia e encenava. 

Com o advento da televisão, o grupo teatral de 
Tatiana foi convidado a apresentar suas peças na an-

tiga TV Tupi, onde realizou espetáculos de teleteatro 
ao vivo com textos sempre baseados em livros, entre 
1951 e 1964.

Tatiana e seu marido adaptaram para a TV Tupi, 
em 1952, a primeira versão de o Sítio do Pica-Pau 
Amarelo, de Monteiro Lobato, com cerca de 350 capí-
tulos, além de diversas minisséries criadas a partir de 
romances famosos. O programa ficou no ar ao longo 
de 11 anos.

Tatiana Belinky também escreveu críticas literá-
rias para diversos jornais durante a vida, tais como O 
Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e Jornal da Tarde. 
Ela também colaborou com a TV Cultura. 

A autora foi uma tradutora de renome. Publicou 
traduções dos principais autores russos, como Anton 
Tchekhov, Leon Tolstoi e Nikolai Gogol.

Segundo o crítico de teatro infantil, Dib Carneiro 
Neto, a obra de Tatiana Belinky para teatro, literatura 
e televisão:

Tem algo para amar, algo para detestar, algo 
para torcer, algo para desprezar. Tem algo que 
encanta e algo que espanta, algo que incomoda 
e faz pensar – e algo que cativa e faz brincar. 
Ela nunca teve pressa de terminar uma histó-
ria e mantinha o ritmo de uma narrativa sem 
se importar com a agilidade da Internet das 
crianças de hoje.
Para ela, nunca se deve subestimar a inteli-
gência da criança. Fazem perguntas que pre-
cisamos estar prontos para responder ou ser 
honestos para dizer “não sei”. 

São as reflexões de Tatiana Belinky, citadas por 
Dib Carneiro Neto. 

Em nota de pesar, a Ministra da Cultura, Marta 
Suplicy, lamentou a perda: “Conhecer a obra de Tatia-
na fez diferença para mim e sei que para a alma de 
incontáveis meninas e meninos. Nossa literatura perde 
uma grande escritora”. 

Daqui envio os meus sentimentos de pêsames 
a Ricardo Gouveia, seu filho. Espero também aqui dar 
o meu abraço a todos os admiradores de Tatiana Be-
linky, uma extraordinária escritora, que tanto dedicou 
a sua vida às crianças.

Mas, Sr. Presidente, há um fenômeno muito im-
portante ocorrendo em nosso País. Mais e mais esta-
mos nos dando conta dessa capacidade extraordinária 
que, através da Internet, do Facebook, do Twitter, do 
e-mail, se consegue por vezes fazer com que um nú-
mero tão impressionante de pessoas se mobilize em 
favor de uma causa.

É interessante que, nos últimos dez dias, sobre-
tudo na cidade de São Paulo, mas também em mui-
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tas outras cidades do Brasil, especialmente os jovens, 
como os que participam do movimento Passe Livre, 
conseguiram, utilizando essa rede social, unir pessoas, 
que estiveram nas ruas protestando e solicitando que 
o preço da passagem, em São Paulo, seja apenas de 
R$3,00, e não seja modificado para R$3,20. 

Há que salientar que o Prefeito Fernando Haddad, 
logo que iniciou seu mandato, preocupado com o fato 
de que seria importante não se fazer o reajuste de pre-
ço conforme a inflação passada, e já por algum tempo 
não se fazia reajuste da passagem de ônibus em São 
Paulo, tendo em conta uma medida de isenção do PIS/
Cofins tomada pela Presidenta Dilma Rousseff, adiou 
o ajuste de passagens, o que caracterizou o procedi-
mento de muitas prefeituras na Grande São Paulo e 
no Brasil durante o primeiro semestre. Mas ele adiou o 
ajuste – que, se fosse levar em consideração a inflação 
passada, iria para R$3,50 – e definiu o aumento para 
R$3,20, menor do que a inflação ocorrida no período. 

Ora, o movimento Passe Livre sugeriu a pessoas 
em geral, mas, sobretudo àquelas que se servem do 
ônibus e do metrô, que participassem da manifesta-
ção, pedindo que não fosse feito aquele aumento, e 
um número muito significativo de pessoas participaram 
de manifestações que se deram na terça-feira, ainda 
maiores na última quinta-feira.

Acontece que, como as manifestações resultaram 
em um número muito grande de pessoas, e algumas 
das quais cometeram alguns abusos e depredações 
de ônibus e de instalações do metrô, vitrines, banca de 
jornais, houve a determinação, por parte da Secretaria 
de Segurança Pública do Governo do Estado de São 
Paulo, para conter aqueles jovens, sobretudo aquela 
população que protestava, ainda que os responsáveis 
pelo Movimento Passe Livre, desde o começo, sempre 
orientaram as pessoas em geral para que não realizas-
sem quaisquer manifestações de violência.

Conversei com algumas dessas pessoas. Quan-
do vi o nome delas na imprensa, procurei-as, como a 
Srª Lina e a Srª Maiara, e dialoguei com elas prontifi-
cando-me a colaborar num eventual diálogo que iriam 
ter com o Prefeito Fernando Haddad e também com 
o Governador e com o Secretário de Segurança Pú-
blica, respectivamente Geraldo Alckmin e Fernando 
Grella Vieira. 

Ainda na semana passada, aqui da tribuna do 
Senado, conclamei aqueles jovens que procurassem 
caracterizar seu movimento por tarifas mais baixas 
por meios que não utilizassem da violência, por meios 
da não violência, sobretudo seguindo as diretrizes de 
pessoas como Martin Luther King Júnior, Mahatma 
Gandhi, que se notabilizaram na história na luta por 

direitos civis, pela independência da Índia, sobretudo 
porque conseguiram fazer por meios pacíficos.

Ora, o que percebi é que as lideranças do Mo-
vimento Passe Livre, de forma bastante responsável, 
avaliaram que seria importante caminhar nessa direção. 
Haviam marcado para a tarde de hoje, exatamente a 
partir das 17 horas, saindo do Largo da Batata mais 
uma grande manifestação.

O Prefeito Fernando Haddad avaliou como pró-
prio convidar os representantes do Movimento Pas-
se Livre e as outras organizações sociais para que 
participassem, na manhã de amanhã, a partir de 9 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
na Praça Patriarca, da reunião do Conselho Municipal 
que vai tratar do assunto transporte público. Será uma 
oportunidade para que o Prefeito, o seu Secretário de 
Transporte, Jilmar Tatto, e outros técnicos responsá-
veis exponham ali, para todos os que realizam essas 
manifestações, quais as limitações orçamentárias da 
Prefeitura, quais as diversas destinações de recursos, 
como para a educação, para a saúde, para o transpor-
te público e para tudo aquilo que se faz necessário à 
melhoria da qualidade do meio ambiente, das praças, 
das manifestações de cultura, como a Virada Cultural, 
há pouco realizada, e assim por diante. Para que os 
participantes do Movimento Passe Livre e todos os que 
se solidarizaram com o mesmo fiquem cientes das op-
ções e limitações orçamentárias da Prefeitura. Achei 
que é um passo muito positivo e importante.

Por outro lado, os responsáveis pela Segurança 
Pública, o Governador Geraldo Alckmin e o Secretá-
rio da Segurança, Fernando Grella Vieira, resolveram 
tomar a iniciativa de realizar uma reunião na manhã 
de hoje, justamente ali na Secretaria da Segurança 
do Estado de São Paulo. Acho muito significativa essa 
iniciativa do Secretário da Segurança Pública, Fernan-
do Grella Vieira, pois convidou os representantes do 
Movimento que realiza os protestos contra o aumento 
das tarifas de transporte público em São Paulo para 
que pudessem informar à Polícia Militar, antes do início 
da manifestação, marcada para hoje, a partir das 17 
horas. Essa reunião se deu das dez e meia às onze e 
cinquenta, na sede da Secretaria, no Centro de São 
Paulo, e ali os representantes do movimento disseram 
ter recebido a promessa de que não serão utilizadas 
balas de borracha durante a manifestação.

Isto foi dito pelo Secretário da Segurança, Fer-
nando Grella Vieira: “Nós gostaríamos que esse trajeto 
nos fosse passado para que nós pudéssemos divulgá-
-lo e a população se precavesse e fizesse caminhos 
alternativos.”

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me só concluir esta frase do Secretário da 
Segurança: “Mas ficou acordado que os organizado-
res vão definir o trajeto e informá-lo no momento do 
movimento para a Polícia Militar.” E ficou acordado que 
teríamos oficiais da PM, com os líderes do movimento, 
monitorando e dando a definição dos trajetos para a 
Polícia fazer o acompanhamento.

Participaram da reunião, Senador Paulo Paim, o 
próprio Secretário Fernando Grella Vieira, o Coman-
dante-Geral da Polícia Militar, Coronel Benedito Rober-
to Meira, o Delegado-Geral Maurício Blazeck, o Padre 
Júlio Lancellotti, que todos conhecem tão bem, por ser 
tão solidário aos movimentos sociais e aos movimentos 
de moradores de rua, e ainda o Promotor de Habitação 
e Urbanismo, Maurício Ribeiro Lopes, o Promotor de 
Direitos Humanos, Eduardo Valério, e integrantes da 
ONG Educafro, amigos do Senador Paulo Paim e re-
presentantes do movimento que organiza os protestos.

Uma das líderes do movimento, só um minutinho, 
Mayara Viviam, disse que o Governo de São Paulo se 
comprometeu a não repetir o cenário de guerra da úl-
tima quinta-feira 13. A Secretaria Estadual prometeu 
que a Polícia Militar não vai repetir o cenário de guerra, 
como a gente teve, e garantiu que não haverá prisões 
preventivas, que era uma coisa típica da ditadura, como 
a gente teve nos outros atos, disse a estudante Mayara 
Vivian, que, além de estudar – acho que na Universi-
dade de São Paulo –, trabalha como garçonete num 
restaurante da Vila Madalena. Então, são pessoas como 
essa, que acho que deve ter vinte e poucos anos, que 
estão na liderança desse movimento.

Acabo de receber a informação de pessoas que 
estão ali, na caminhada, de que há cerca de 10 mil 
pessoas, saindo do Largo da Batata e caminhando em 
direção à Avenida Faria Lima. E parece que pessoas 
estão chegando ainda em maior número.

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Suplicy, vou pedir um aparte a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pois não. Com muita honra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu escrevi, 

há um tempo, um livro O Rufar dos Tambores, no qual 
eu dizia que estava com saudade do rufar dos tambores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Saudade do...?

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Do rufar 
dos tambores nas ruas: a nossa gente se mobilizando, 
mostrando o que pensa, o que quer. E eu estava indo 
embora e voltei para fazer um aparte a V. Exª. Aqui em 
frente ao Senado, Senador Suplicy, neste momento, 
tudo escuro, deve haver quase 20 mil pessoas, ao na-

tural, de forma disciplinada, sem nenhum ato daquilo 
que dizem de agressão ou de violência. A informação 
que eu recebi, aqui, agora, é de que, no Rio de Janeiro, 
de acordo com a imprensa, a não ser nas Diretas Já, 
nunca se viu manifestação tão grande. Em São Paulo, 
V. Exª já comenta; e em outras capitais está marcado, 
em outras cidades, para amanhã, inclusive no interior 
do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Eu, mais uma 
vez, a exemplo do que falei aqui, na quarta, na quinta 
e hoje, durante o dia, entendo que seja legítimo e de-
mocrático que as pessoas se apresentem e digam o 
que estão pensando do quadro, e não só sobre a pas-
sagem de ônibus. Eu dizia antes, Senador – e, se for 
preciso, eu repito agora: diminuíram a cesta básica, e 
a cesta básica aumentou. Diminuíram os tributos sobre 
a cesta básica. A Presidenta Dilma também diminuiu 
os impostos sobre transporte urbano, e a passagem 
aumentou; desoneramos as folhas de pagamento dos 
empresários em grande parte, e a rotatividade conti-
nuou, não diminuiu nada, fazendo com que o salário 
do trabalhador baixasse. É natural. Ia chegar o mo-
mento em que haveria essa grande mobilização, que 
é nacional, com repercussão internacional. As prin-
cipais manchetes do mundo já estão falando nesse 
grande movimento aqui no Brasil, e V. Exª fala nesse 
momento sobre o tema. O importante para mim é que, 
ao contrário do que alguns dizem, que o movimento 
é contra sicrano ou beltrano, tentando personalizar o 
movimento – está errado –, o movimento não é con-
tra ninguém, e a favor de grandes causas. A favor da 
causa da educação, a favor da causa da saúde, a favor 
de um transporte descente, a favor da mobilidade, a 
favor da educação. Enfim, esse é o movimento que a 
gente vê espontaneamente. E o momento é de diálogo, 
é de conversa, é de entendimento, é de acordo, é de 
procedimento, de nós acertarmos as linhas que vão 
levar o País para uma situação ainda melhor. Por isso 
cumprimento V. Exª, que está falando sobre o tema. 
Eu falei por duas vezes. Embora, agora, eu vá receber 
uma delegação de estudantes de diversos países, para 
falar um pouco sobre a realidade brasileira, aqui no 
cafezinho – depois convido, inclusive, V. Exª –, grande 
parte deles, inclusive, vem dos Estados Unidos; outros, 
da Europa e da África. Eles estão impressionados com 
esse movimento que está acontecendo aqui no Bra-
sil. Isso é pressão popular, é mobilização. Nós viemos 
desse berço em um passado, e, no presente, temos de 
compreender isso. Eu escrevi um artigo em que digo: 
ainda sonho ver a rebeldia dos caras-pintadas cami-
nhando com a geração dos homens de cara enrugada 
e cabelos brancos, na construção de um mundo cada 
vez melhor para todos. Por isso, não faço aqui crítica 
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alguma. Pelo contrário, a pressão popular é legítima. 
É símbolo do próprio processo democrático.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço muito a sua reflexão, Senador Paulo Paim, 
que compreende tão bem a importância dessa mobi-
lização. V. Exª que teve a sua origem e cresceu como 
um trabalhador metalúrgico, que, desde o início, sem-
pre interagiu com os movimentos sociais, com os sin-
dicatos, tem sido aqui um exemplo notável de como 
devemos nós, Senadores, representantes do povo, 
abrir as portas para estarmos ouvindo as pessoas, 
como V. Exª brilhantemente tem feito na Comissão de 
Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais. 
Seja como Presidente, seja como membro, V. Exª faz 
questão de abrir os canais para que as pessoas pos-
sam se manifestar.

Mas quero dizer para V. Exª que fiquei impres-
sionado com a página da manifestação prevista hoje 
para o Largo da Batata, em São Paulo. Contava, uma 
hora atrás, com mais de mais de 265 mil confirmações 
virtuais. Ainda que essas confirmações não sejam to-
das de pessoas que pretendam comparecer ao ato – 
muitas vezes estão indo para lá – elas mostram que 
a manifestação conta com a solidariedade e apoio de 
pessoas de outras cidades, Estados e até de outros 
países. As postagens na rede social – eu estava agora 
há pouco vendo, para ter uma ideia de como funcionam 
o Facebook, o Twiter e tudo – são as mais variadas. 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Partes delas são mensagens de apoio feitas à distân-
cia. Outras, significativas, são postagens de compar-
tilhamento de conteúdos de analises feitas por blogs 
e portais eletrônicos. Esses conteúdos fazem relatos 
de atos anteriores; apresentam opiniões a respeito das 
questões do transporte público nas grandes cidades; 
levantam os problemas e outras pautas importantes, 
conforme as que V. Exª analisou da área da educação, 
da cultura, da saúde, pedindo a melhoria em todos os 
setores; analisam experiência e mobilização juvenil 
em outros países e têm oferecido dicas de como se 
manifestar de maneira pacifica, com total segurança, 
com questões como: que tipo de causado usar nas 
passeatas – é melhor o tênis, se precisar correr, ou 
como marcar um ponto de encontro seguro; e outra 
parte importante diz respeito aos aspectos lúdicos da 
mobilização, pois, através do Facebook, novas formas 
de expressão cultural têm tido espaço, já que encontra-
mos grande quantidade de produção audiovisual feita 
com bom humor e críticas politizadas, inclusive atra-
vés de charges que têm sido colocadas. As escassas 

incitações de violência têm sido rechaçadas pelos in-
ternautas que reivindicam uma manifestação pacífica.

E justamente, Presidente Ataídes, eu quero en-
fatizar isso. E eu espero que essa manifestação, que 
começou entre quatro e meia, cinco horas, já tem um 
público cada vez maior, crescente, possa ser bem-
-sucedida, inclusive no aspecto da caracterização da 
disciplina e de não violência, tendo aqueles que orga-
nizaram a manifestação dado a palavra e recomenda-
ção, como aqui registro, a todos que ali compareçam. 
Também espero que o Governador Geraldo Alckmin e o 
Secretário Fernando Grella Vieira, no espírito, inclusive, 
do que recomendou o Prefeito Fernando Haddad, que 
hoje compareceu à reunião promovida pelo Secretário 
da Segurança, Fernando Grella Vieira, para, justamen-
te, expor quão importante é que a manifestação se dê 
de maneira pacífica. 

Então, se até meados da noite de hoje soubermos 
que a manifestação se deu com toda tranquilidade, 
acho que é o povo paulistano vai dizer que ainda bem 
que nossos jovens e todas as pessoas que estiveram 
passando puderam ali se manifestar, observar, mas 
com toda segurança, sem risco.

Quero aqui transmitir minha solidariedade à jor-
nalista que teve o olho atingido por uma bala de bor-
racha. Felizmente hoje a Secretaria da Segurança deu 
sua palavra de que não será usada bala de borracha. 
Espero que não seja preciso usar bala alguma que não 
sejam aquelas que são boas para a tosse.

Muito obrigado pela tolerância, Presidente Ata-
ídes.

Muito obrigado, querido Senador Paul Paim.
Vou atender à solicitação de V. Exª para presidir, 

para que V. Exª possa fazer seu pronunciamento. 
Obrigado, Senador Paulo Paim.
Se quiser anunciar seus convidados, o Presidente 

Ataídes vai lhe permitir.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – SP) – Senador 

Suplicy... 
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. (Bloco/

PSDB – TO) – Só um minuto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – SP) – Eu só quero 

dizer que vou recebê-los aqui e depois, quando V. Exª 
estiver na tribuna, eu os trago aqui e registro a pre-
sença de toda a delegação. 

O SR. PRESIDENTE (Ataides Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Quero cumprimentar V. Exª pelo pro-
nunciamento e dizer que eu fico um pouco preocu-
pado. O nosso brilhante Senador Paim falou sobre a 
desoneração da cesta básica e de outros itens e disse 
que esses empresários continuam aumentando esses 
preços. Essa é uma preocupação, Senador Suplicy, 
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porque eu percebo que os empresários no Brasil estão 
amargando prejuízos há longa data. 

Se a causa for esta, era só ir atrás desses em-
presários e coibi-los de aumentar esses preços. Eu 
acredito, Senador Paim, que essa não seja a grande 
causa. Eu gostaria até que fosse a grande causa, mas 
a situação dos nossos empresários é grave, e isso me 
preocupa, porque eu vejo uma desmotivação da nossa 
classe empresarial e vejo desemprego à vista.

O SR. PRESIDENTE (Ataides Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

 REQUERIMENTO Nº 628, DE 2013 

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, 
ocorrido no último sábado, dia 15 de junho, da escritora 
Tatiana Belinky, aos 94 anos, bem como apresentação 
de condolências a seu filho Ricardo Gouveia.

 Justificação

A literatura está mais triste, perdeu uma de suas 
principais escritoras, Tatiana Belinky. Autora de mais 
de 200 livros infantojuvenis, entre eles “Coral dos Bi-
chos” e “O Rabanete”.

Nascida em São Petersburgo, na Rússia, ela 
veio com a família ao Brasil quando tinha dez anos, 
instalando-se em São Paulo. Na época, ela já falava 
três línguas: russo, alemão e letão. Trabalhou como 
secretária bilíngue durante alguns anos, até se casar 
com Julio de Gouveia, com quem teve dois filhos, cin-
co netos e bisnetos.

Em 1948, começou a escrever peças teatrais para 
crianças, para a Secretaria de Cultura da Prefeitura de 
São Paulo, adaptando e traduzindo textos teatrais que 
Julio produzia e encenava. Com o advento da televisão, 
o grupo teatral de Tatiana foi convidado a apresentar 
suas peças na antiga TV Tupi, onde realizou espetácu-
los de teleteatro ao vivo, com textos sempre baseados 
em livros, entre 1951 a 1964.

Tatiana e seu marido adaptaram para a TV Tupi, 
em 1952, a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Ama-
relo, de Monteiro Lobato, com cerca de 350 capítu-
los, além de diversas minisséries criadas a partir de 
romances famosos. O programa ficou no ar ao longo 
de 11 anos.

Belinky também escreveu críticas literárias para 
diversos jornais durante a vida,tais como O Estado de 
S.Paulo, Folha de São Paulo e Jornal da Tarde. Ela, 
também, colaborou com a TV Cultura.

A autora foi uma tradutora de renome. Publicou 
traduções dos principais autores russos, como Anton 
Tchekhov e Leon Tolstoi e Nikolai Gogol.

Segundo o crítico de teatro infantil Dib Carneiro 
Neto, a obra de Tatiana Belinky, para teatro, literatura 
e televisão, tem algo para amar, algo para detestar, 
algo para torcer, algo para desprezar. “Tem algo que 
encanta e algo que espanta, algo que incomoda e faz 
pensar – e algo que cativa e faz brincar. Ela nunca teve 
pressa de terminar uma história, e mantinha o ritmo 
de uma narrativa sem se importar com a agilidade da 
internet das crianças de hoje”, afirma. “Para ela, nunca 
se deve subestimar a inteligência da criança. Fazem 
perguntas que precisamos estar prontos para respon-
der ou ser honestos para dizer ‘não sei’.”

Em nota de pesar, a ministra da Cultura Marta 
Suplicy lamentou a perda: “Conhecer a obra de Tatia-
na fez diferença para mim e sei que para a alma de 
incontáveis meninos e meninas. Nossa literatura perde 
uma grande criadora”.

Sala das Sessões, 17 de junho de 2013. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy.

Filho: Ricardo Gouveia Telefone: (11) 3865-9868

O SR. PRESIDENTE (Ataides Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Senador Suplicy, o requerimento de V. 
Exª de voto de pesar, de falecimento da notável escri-
tora Srª Tatiana Belinky será então encaminhado na 
forma regimental.

A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ataides Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – E, sobre a mesa, a Presidência infor-
ma ao Plenário que retira da pauta da Ordem do Dia, 
prevista para a sessão do dia 18 de junho do corrente, 
o Projeto de Lei do Senado n° 224, de 2013 – Com-
plementar, que dispõe sobre o contrato de trabalho 
doméstico e dá outras providências, para encaminhá-
-lo à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
nos termos do art. 101, inciso I, do Regimento Interno:

“Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade, juridici-
dade e regimentalidade das matérias que lhe 
forem submetidas por deliberação do Plená-
rio, por despacho da Presidência, por consulta 
de qualquer comissão, ou quando, em virtude 
desses aspectos, houver recurso de decisão 
terminativa de comissão para o Plenário.” 

Solicito ao Sr. Presidente da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Sr. Senador Vital do Rêgo, 
prioridade na tramitação do referido Projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Ataides Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – E passo a Presidência ao nosso Sena-
dor Eduardo Suplicy.

O Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo 
Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Ataídes Oliveira, 
do PSDB de Tocantins.

Gostaria de registrar que acaba de me chegar 
informação confirmando o que disse o Senador Pau-
lo Paim: no Rio de Janeiro, a manifestação toma um 
vulto impressionante, faz lembrar, de fato, as mani-
festações pelas Diretas Já; que, em São Paulo, já se 
estima que mais de 30 mil pessoas estejam saindo do 
Largo da Batata.

Eu gostaria também de registrar que eu men-
cionei a jornalista da Folha, que teve o olho ferido por 
uma bala de borracha, que foi atingida no rosto; isso 
quase fez com que ela perdesse a vista. Quero aqui 
expressar a minha solidariedade e o meu desejo de 
plena recuperação para a jornalista Giuliana Vallone, 
da Folha de S. Paulo.

Tem a palavra o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, protoco-
lizei recentemente nesta Casa dois projetos e quero 
aqui, neste momento, expor o que tratam os mesmos.

O primeiro diz respeito à violência doméstica e 
familiar, às mulheres que são comumente espanca-
das hoje em nosso País por seus respectivos maridos. 

Procurei então alguns delegados de polícia, pro-
curei também informações junto ao Ministério Público 
Federal e ao Ministério Público estadual, para saber 
por que essas senhoras, donas de casa, apanham 
hoje e, uma semana depois ou quinze dias depois ou 
trinta dias depois, voltam à delegacia ou à autoridade 
junto à qual haviam se queixado para reclamar que 
novamente foram espancadas. E tive a informação, Sr. 
Presidente, que, em sua maioria quase absoluta, elas 
dizem que continuam apanhando desses maridos por-
que deles dependem; elas não têm qualificação para 
entrar no mercado de trabalho, elas não têm como se 
autossustentar. 

Partindo desse princípio, Sr. Presidente, sabedor 
de que o Sistema S arrecada 20 bilhões, por ano, de 
tributos com a finalidade de qualificar a mão de obra 
neste País e dar a oportunidade de capacitação a esse 
trabalhador, resolvi, então, protocolizar esse projeto, 
sabendo também que o Sistema S hoje, como eu já 

disse por diversas vezes, tem mais de R$8 bilhões 
aplicados no mercado financeiro.

Diante disso, então, Sr. Presidente, este projeto 
determina o seguinte: reservar vagas gratuitas nos cur-
sos técnicos de formação inicial e continuada, ofere-
cidos pelos serviços nacionais de aprendizagem para 
mulheres em situação de violência doméstica. Ou seja, 
essas mulheres, agora, uma vez esse projeto aprova-
do – e acredito que este Congresso, este Parlamento, 
dará a resposta necessária –, vão ter esses cursos 
oferecidos pelo Sistema S gratuitamente. Elas, então, 
serão capacitadas, porque essas senhoras – repito – 
não têm condições financeiras para bancar um curso 
de cabeleireira, pelo qual o Senac cobra, lá no meu 
Estado, R$1.680. 

Então, o que diz esse projeto?
O art. 1º, o Capítulo II do Título III da Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, 
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

Art. 9º-A. Os serviços nacionais de aprendi-
zagem, constituídos pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Senai, o Senac, o 
Senar, o Senat, o Sescoop e o Sebrae, reser-
varão, no mínimo, 5% das vagas dos cursos de 
capacitação e dos cursos técnicos de formação 
inicial e continuada para mulheres em situação 
de violência doméstica ou familiar, inserida no 
cadastro de que trata o §1º do art. 9º
§1º. Os recursos de que trata o caput deste 
artigo serã gratuitos.

Elas, então, poderão fazer esses cursos, uma 
vez aprovado esse projeto. Ratifico que acredito que 
o Senado vá aprovar. Elas vão, então, se capacitar e 
não vão mais apanhar dos seus respectivos maridos.

Art. 2º. As mulheres em situação de violência 
doméstica ou familiar que optarem por par-
ticipar dos cursos de que trata o caput se-
rão encaminhadas aos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem e Sebrae pelo Ministério Público.
Art. 9º-B. As entidades especificadas no caput 
do artigo anterior deverão comunicar semes-
tralmente ao Tribunal de Contas da União e ao 
Ministério do Trabalho, Emprego e Educação 
o total de mulheres atendidas, nos termos do 
art. 9º e em seus cursos.

Nós precisamos saber o número desses aten-
dimentos.

E o art. 2º Esta lei entra em vigor a partir, então, 
da sua publicação.

E tem aqui a justificativa, Sr. Presidente.
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A violência doméstica e familiar contra a mulher é 
uma realidade mundial que vem sendo enfrentada de 
maneira mais efetiva nos últimos anos. Há uma busca 
crescente de novas estratégias para a erradicação de 
padrões de submissão e violência a que são, quotidia-
namente, submetidas as mulheres em todo o mundo.

No Brasil, um marco fundamental desta luta foi 
a promulgação da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, a chamada Lei Maria da Penha, a partir da qual 
a violência contra as mulheres passou a ter, na nossa 
sociedade, maior divulgação e atenção por parte das 
autoridades. 

Deve-se levar em conta que, diante da multiplici-
dade de problemas que envolvem a mulher que sofre 
com a violência doméstica e familiar, as ações que 
se destinam a sua proteção precisam ser multidisci-
plinadas. Nesta ótica, um dos maiores desafios é o 
de proporcionar à agredida independência financeira, 
garantindo que ela tenha meios para prover a si e a 
seus filhos, sem a necessidade de continuar conviven-
do com o agressor.

Foi o que acabei de falar.
Por isso, apresentamos o presente projeto de lei 

acrescentando à Lei Maria da Penha dispositivo que 
garanta a essas brasileiras acesso gratuito aos cursos 
de qualificação oferecidos pelos serviços nacionais de 
aprendizagem. Dessa forma, essas mulheres terão a 
oportunidade de ser inseridas no mercado de traba-
lho, passando a gerar a sua própria renda e dando um 
passo decisivo no rompimento do ciclo de violência do 
qual são vítimas.

Essas são as razões pelas quais esperamos 
contar com o apoio de nossos pares para a aprovação 
desta tão relevante matéria. 

Veja só, Sr. Presidente, para o Sistema S, tão po-
deroso financeiramente, com uma arrecadação enor-
me, isso não vai custar absolutamente nada aos cofres 
dessas entidades mantidas com o dinheiro público. 
Uma vez que essas mulheres tenham a oportunidade, 
Sr. Presidente, de chegar até o Senac de sua cidade 
e poder fazer um curso de cabeleireira ou qualquer 
outro, elas vão se capacitar e ter condições de ter a 
sua sobrevivência garantida e não mais apanhar de 
seus maridos. 

Pois bem, Sr. Presidente, o segundo projeto tam-
bém vai nessa direção. Esse segundo projeto tem como 
finalidade oferecer cursos profissionalizantes gratuitos 
aos condenados em regime semiaberto e aos usuários 
ou dependentes de drogas em fase de reabilitação.

Também quero fazer uma preliminar, Sr. Presi-
dente.

Os presos que hoje estão em regime semiaberto 
não têm condições de se capacitar, não têm. É utopia 

dizer que a sociedade os recebe da forma que estão: 
saindo de um presídio e sem capacidade nenhuma de 
se inserir no mercado de trabalho. 

Com este projeto, com o Sistema S oferecendo 
cursos gratuitos a esses presidiários em regime se-
miaberto, eles irão se capacitar e, com certeza, eles 
também serão inseridos no mercado de trabalho. Como 
também os usuários de drogas em fase de reabilitação. 
Se eles não tiverem essa oportunidade de se capacitar, 
eles não terão uma perspectiva de vida para abandonar 
a droga. Eles vão retornar à droga. Como esse pre-
sidiário: se ele não tiver essa oportunidade, ele, com 
certeza – os números estão aí –, retornará ao crime.

E esse projeto, Sr. Presidente, diz o seguinte em 
seu art. 1º:

Art. 1º. O art. 20 da Lei nº 7.210, de julho de 
1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 20.  ..........................................................
Parágrafo único. Os serviços sociais autônomos 
oferecerão cursos profissionalizantes gratuitos 
aos condenados em regime semiaberto que 
obtenham autorização para a saída temporária 
do estabelecimento penal.
Art. 2º. O art. 24 da Lei nº 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único:
Art. 24.  ..........................................................
Parágrafo único. Os serviços sociais autônomos 
oferecerão cursos profissionalizantes gratuitos 
aos usuários ou dependentes de drogas em 
fase de reabilitação, como medida para pro-
mover a sua recuperação, reintegração social. 
Esta lei entra em vigor na sua publicação.

E digo, Sr. Presidente, diante da natureza dos 
serviços sociais autônomos, propõe-se, por meio do 
presente projeto de lei, que tais entidades ofereçam 
cursos profissionalizantes gratuitos aos condenados 
em regime semiaberto e aos usuários ou dependentes 
de drogas em fase de reabilitação.

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de 
Execução Penal, já prevê, em seu art. 122, inciso II, 
que, por meio da concessão do benefício da saída 
temporária, os condenados em regime semiaberto po-
derão, sem vigilância direta, frequentar curso supletivo 
profissionalizante na comarca do juízo da execução.

Conforme destacou o penalista Júlio Fabbrini 
Mirabete: “As saídas temporárias servem para esti-
mular o preso a observar boa conduta e, sobretudo, 
para fazer-lhe adquirir um sentido mais profundo de 
sua própria responsabilidade, influindo favoravelmente 
sobre sua psicologia”. 
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Assim, a participação em curso profissionalizante 
contribui para a aplicação do princípio da individuali-
zação da pena, promovendo a recuperação e a rein-
serção social do condenado.

Por sua vez, da mesma forma, a Lei nº 11.343, de 
23 de agosto de 2006, possui um capítulo específico 
que trata sobre atividades de atenção e de reinserção 
social de usuários ou dependentes de drogas – Capí-
tulo II, do Título III –, visando à melhoria da qualidade 
de vida e à redução dos riscos e dos danos associa-
dos ao uso de droga.

Em seu art. 21, informa que constituem ativida-
des de reinserção social do usuário ou do dependente 
de drogas e respectivos familiares aquelas destinadas 
para a sua integração ou reintegração em redes sociais.

Diante do exposto, propõe-se que os serviços 
sociais autônomos, como entidades que colaboram 
com o Poder Público em atividade de interesse públi-
co, ofereçam cursos profissionalizantes gratuitos aos 
condenados em regime semiaberto e aos usuários ou 
dependentes de drogas em fase de reabilitação, como 
medida para promover a sua recuperação e reinser-
ção social.

Pois bem, Sr. Presidente, olhe a tamanha impor-
tância desses dois projetos. Sabemos que o Sistema 
S arrecada uma avalanche de dinheiro. Sabemos que 
o Sistema S, hoje, tem aplicado no mercado financeiro 
algo em torno de R$8 bilhões.

Sabemos – e foi dito por mim nesta tribuna por 
diversas vezes – que a gratuidade do Sistema S a 
cada mês cai. Só para se ter uma noção, o Sebrae, em 
2012, segundo auditoria do TCU, teve uma gratuidade 
de 4,7% sobre sua arrecadação. Essa gratuidade sig-
nifica praticamente nada! Em contrapartida, o Sebrae 
hoje deve ter algo em torno de R$2,5 bilhões aplicados 
no mercado financeiro.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, povo brasileiro, é de muita importância e 
de muita valia que esta Casa aprove esses projetos 
o mais breve possível. Eu não tenho dúvida de que 
essas senhoras que apanham dos maridos por não 
terem como se autossustentar, o que é notório e está 
nos registros de todos os boletins de ocorrência das 
delegacias de polícia Brasil afora, a partir do momento 
em que essas mulheres tiverem a condição de se au-
tossustentarem e de terem seu trabalho, tenho a mais 
absoluta certeza de que não mais continuarão a apa-
nhar dos maridos; pelo contrário, elas vão abandoná-
-los, e eles irão atrás delas.

(Soa a campainha.)

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Da mesma forma, esses nossos presidiários que hoje 

estão no sistema semiaberto, se lhes derem a oportu-
nidade de capacitação, eu tenho certeza de que eles 
não retornarão ao crime, Senador Suplicy, porque eles 
precisam de trabalho, eles precisam de oportunidade, 
eles precisam de uma perspectiva de vida, eles pre-
cisam de elevar sua autoestima, pois a maioria deles, 
às vezes, entra no crime sem vontade própria. O mes-
mo ocorre com o usuário de drogas. Se lhes derem a 
oportunidade de se capacitarem e terem um emprego, 
tenho certeza de que eles não retornarão ao mundo 
da droga. E isso aqui, para o Sistema S, é nada! Isso, 
inclusive, é dinheiro do povo brasileiro, é dinheiro da 
sociedade. Ou seja, o Sistema S não estará fazendo 
favor algum a ninguém! Ele, simplesmente, vai estar 
cumprindo suas atribuições e suas finalidades.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador Ataídes Olivei-
ra, pelas sugestões, em forma de projeto de lei, para 
que o Sistema S possa dar oportunidades, seja para 
aquelas mulheres que eventualmente tenham sido ví-
timas de tragédias domésticas por violência de seus 
companheiros, seja também para aquelas pessoas que, 
porventura, tendo caminhado na área das drogas, do 
narcotráfico, em sendo condenadas, possam de fato 
ter uma oportunidade de melhoria de vida, sobretudo 
através da educação, com oportunidades que poderão 
ser providas pelo Sistema S.

Meus cumprimentos.
Senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, tem 

a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Se-
nador Ataídes, Srªs e Srs. Senadores, minha primeira 
palavra é uma homenagem ao nosso dirigente Dynéas 
Fernandes Aguiar.

Dynéas foi um líder da União Brasileira de Estu-
dantes Secundaristas, na década de 50. Comandou 
gigantescas mobilizações no Rio de Janeiro, sede do 
governo central à época, em São Paulo, em Minas, no 
Rio Grande do Sul. Era um dirigente muito ativo.

Dynéas Aguiar foi responsável pela reorganização, 
em grande parte, do nosso Partido, depois especial-
mente do assassinato do Pedro Pomar, na chamada 
Queda da Lapa, onde um crime bárbaro da ditadura 
ceifou a direção do nosso Partido, o Partido Comunista 
do Brasil, de dirigentes operários, de intelectuais que 
compunham a nossa direção, de jornalistas que fa-
ziam parte da direção do nosso Partido. E o Dynéas, 
juntamente com o Amazonas e o Renato, correu o 
País, reestruturando o PCdoB. Ele foi praticamente, 
podemos dizer assim, o fundador da nossa escola de 
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formação de quadros dirigentes, uma escola nacional 
que formou inúmeros militantes, dirigentes do Partido e 
dirigentes de organizações sociais, sindicatos, organi-
zações juvenis, da nossa organização de juventude, a 
UJS (União da Juventude Socialista). Muitos dirigentes 
da Ubes e da UNE, de DCEs e centros acadêmicos do 
Brasil inteiro passaram pela nossa escola de formação, 
que tinha como reitor o Dynéas Aguiar, que nós todos 
chamávamos carinhosamente de Careca.

O Careca nos deixa, mas deixa esse legado, o 
legado da formação, da preparação dos dirigentes de 
um Partido que tem como objetivo a construção da 
sociedade socialista e que mobiliza o povo no sentido 
de mudanças sociais profundas, que põe causas fun-
damentais no debate político. 

Veja, meu caro Presidente, formados nessa es-
cola, eu e tantos outros, nós nos formamos na escola 
dirigida pelo Careca, que era nosso reitor, o nosso pri-
meiro reitor no que hoje podemos chamar de Fundação 
Maurício Grabois, que é uma instituição que prepara 
o debate político das questões centrais do Brasil junto 
à nossa militância.

Nós poderíamos dizer que foi ali que nós com-
preendemos melhor o papel do movimento social, a 
mobilização do movimento social, empunhando ban-
deiras transformadoras do Brasil. Foi ali que nós come-
çamos a tratar do endividamento do Brasil, da dívida 
externa brasileira. Foi ali que nós tratamos de discutir 
a Assembleia Nacional Constituinte, os grandes temas 
da Assembleia Nacional Constituinte; foi ali, naquele 
debate, naquela escola e junto com outros partidos, 
como o próprio Partido dos Trabalhadores – noviço na 
cena política àquela época porque acabara de nascer 
das mobilizações sindicais no ABC paulista –, e junto 
com intelectuais. E muitos deles, inclusive, saídos da 
legenda comunista, formaram também o Partido dos 
Trabalhadores. 

Então, ao Dynéas, à sua família, o nosso caloroso 
abraço de afeto. Os seus filhos sabem que o seu pai 
cumpriu uma grande missão no nosso País: ajudar a 
constituir um partido político capaz de compreender 
as necessidades de transformações que o Brasil tanto 
almeja e precisa. São transformações profundas, que 
podemos associar.

O Dilair Aguiar, seu filho, na mensagem, dizia-
-nos o seguinte: “Onde estará Careca?” E ele lembrava 
as velhas tradições indígenas para dizer: “Deve estar 
na praça, empunhando a bandeira da juventude, mo-
bilizando o povo, organizando o povo, no sentido pro-
gressista, no sentido avançado, sem diversionismo, 
sem querer confundir a população do País, mostrando 
um caminho”. 

O que nós queremos é a construção da sociedade 
socialista mais avançada, mais progressista, mais de-
mocrática. Esse era o movimento que, na nossa escola, 
o Careca propôs, o Dynéas Fernandes Aguiar, que nós 
chamávamos carinhosamente de Careca.

Esse é o sentido que nós devemos abraçar, exa-
tamente no momento em que a juventude brasileira... E 
eu estive presente, com muitos Senadores, que tiveram 
oportunidade de participar, Deputados, dirigentes de 
partidos políticos, que foram ao Congresso da União 
Nacional dos Estudantes. Foram mais de oito mil es-
tudantes! Discutimos todos os temas. Houve debate 
sobre todas as questões importantes do País. Cen-
trou-se numa pauta importante dos estudantes, como 
a melhoria das escolas universitárias, a melhoria da 
educação pública no País. 

Ali se tirou praticamente uma pauta de movimento 
em luta contrário ao aumento das passagens de ônibus 
no Brasil. E isso é importante porque, há pouco, o Sena-
dor Paim, em aparte a V. Exª, Sr. Presidente, destacou 
o fato: Nós vamos, daqui a pouco, votar uma medida 
provisória que desonera o setor de transportes. E não 
há contrapartida? As empresas de transporte coletivo 
de passageiros urbanos vão ter desoneração da folha e 
não darão contrapartida? A contrapartida é aumentar o 
preço da tarifa? Ora, é lógico que os estudantes estão 
com a razão, porque eles sabem que o Governo está 
desonerando a folha, sabem que governos municipais 
e estaduais têm tratado de dar isenção de ISS, de dar 
isenção de ICMS para o óleo, para o combustível. E 
por que têm que aumentar o preço da passagem? É 
para inflar a inflação? Será esse o sentido, será esse 
o objetivo de se aumentar o preço da tarifa de ônibus?

Eu tenho opinião de que devemos discutir com 
os nossos governos municipais, com os nossos gover-
nos estaduais, para encontrar a maneira adequada de 
estabelecer o pagamento justo para a passagem do 
transporte coletivo, seja o metrô, seja o ônibus, por-
que não é apenas o estudante: é o trabalhador. Claro 
que, em uma manifestação, o trabalhador pode dizer: 
“Puxa vida, mas eu quero ir para casa e não estão dei-
xando que eu chegue em casa”. Mas, Sr. Presidente, 
o problema é que a estudantada brasileira não está 
aceitando que se desonerem as empresas no Brasil 
inteiro – em muitos setores, nós desoneramos – sem 
contrapartida.

Eu lembro e V. Exª também, porque acompanhou 
aqui e acompanhou em São Paulo, quando se tratou 
de fazer uma desoneração da indústria automobilística, 
porque se exigiu que se desonerasse. “Vamos deso-
nerar, vamos diminuir o IPI para os automóveis, mas 
as empresas ficam obrigadas a garantir o emprego 
dos trabalhadores”.
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Então, esta é uma questão importante: houve uma 
contrapartida. E tem que haver contrapartida! Não é 
aceitável que se desonere folha de pagamento, que 
se desonerem tributos de toda sorte, que se reduza 
o IPI, que se reduza o ICMS, que se reduza o ISS, e 
não haja uma contrapartida adequada. Existem meios, 
existem maneiras, porque aqui é o trabalhador.

Lá na minha cidade, em Fortaleza, no meu Estado 
do Ceará, hoje, muitos trabalhadores precisam pegar 
quatro transportes para chegar ao trabalho! Em São 
Paulo, a maioria dos trabalhadores tem que usar mais 
de um meio de transporte para chegar ao trabalho. 
Imaginem com a tarifa já de R$3,00: são R$6,00 para 
chegar ao trabalho, mais R$6,00 para voltar; R$12,00/
dia! Vamos calcular apenas cinco dias na semana, mas 
são cinco vezes R$12,00: R$60,00 só para transporte!

Não é fácil, não é brincadeira, não é correto 
esse tipo de pagamento por parte dos trabalhadores. 
O transporte está caro. É preciso reduzir as tarifas na 
medida em que nós reduzimos os custos a partir da 
desoneração da folha de pagamentos e de outros tri-
butos que o Governo Federal tem praticado.

Eu reivindico que tratemos dessa questão, trate-
mos de encontrar a maneira adequada. Negociar signifi-
ca não aumentar tarifas que vão comprometer o salário 
dos trabalhadores brasileiros, porque ele precisa pagar 
a sua passagem e precisa pagar a passagem dos seus 
filhos, muitas vezes, para se deslocarem até a escola.

Então, Sr. Presidente, acho que nós temos que 
tratar nesses termos e, ao mesmo tempo, temos que 
discutir com as nossas organizações. Acho que é che-
gada a hora de dar um basta na ação daqueles que 
propagam que nós devemos aumentar mais e mais a 
taxa de juros, escandalosa e criminosamente. É pre-
ciso irmos juntos numa farta mobilização social para 
dizer: “Chega, Banco Central! Chega de aumentar ju-
ros!” porque, no ano passado, nós pagamos mais de 
R$200 bilhões que faltam no transporte, que faltam na 
escola, que faltam na saúde pública. R$200 bilhões de 
juros, somente juros, em espécie. Nós pagamos ali, na 
boca do caixa, para os banqueiros mais de R$200 bi-
lhões. Nós devemos colocar uma grande e gigantesca 
faixa: “Basta! Basta de juros elevados no Brasil!” É hora 
de conter essa sangria que contamina, que envene-
na a economia brasileira, ao lado da luta para reduzir 
mais. Primeiro, segurar essa contaminação de eleva-
ção da taxa de juros, ao lado da redução da taxa de 
juros, que acho que é algo obrigatório para não fazer 
com que tenhamos que pagar neste ano novamente, 
em 2013, mais R$200 bilhões de juros. Essa banca é 
insaciável, e eles contam com holofotes globais. É im-
pressionante. Eles fazem uma festa em determinados 
programas de tevê e pela Internet em favor dos juros. 

É um negócio impressionante. É uma verdadeira ma-
nifestação midiática em favor das taxas de juros. Acho 
que nós devíamos conter, dizer: “Basta! Chega! Não 
é mais possível aceitar essa taxa de juros imoral.” Ao 
lado disso, acho que é hora, quem sabe, de fazermos 
uma hora de paralisação nacional pela redução da jor-
nada de trabalho. Nós lutamos pela redução da jornada 
de trabalho em 1988, Senador Suplicy, no plenário da 
Assembleia Nacional Constituinte.

Eu não era parlamentar. Mas eu vim, no plená-
rio da Constituinte, defender as propostas populares. 
E entre elas estava a jornada de 40 horas. Em 1988! 
Em 1988, nós defendemos redução da jornada para 
40 horas. Essa é a jornada na maioria dos países do 
mundo. A jornada máxima de trabalho. É na China, 
nos Estados Unidos, na Europa, então por que não 
aqui? Por que aqui a jornada tem que ser de 44 horas 
e mais uma quantidade sem conta de horas extras? 
Acho que é hora de botar: redução da jornada de traba-
lho. Garantir que se reduza a jornada de trabalho para 
que mais pessoas tenham oportunidade de trabalho. 
As máquinas estão por todo lado. Elas podem realizar 
tarefas que os homens ainda estejam obrigados a rea-
lizar, quando poderiam estar usando o seu tempo em 
atividades cada vez mais nobres de aprendizado, de 
formação em todas as áreas, especialmente na área 
cultural no nosso País. Então, eu acho que essa é a 
oportunidade. Eu acho que nós deveríamos aproveitar, 
exatamente, este momento em que estamos discutin-
do, acabamos de sair desse gigantesco congresso da 
União Nacional dos Estudantes, em que o povo está 
se mobilizando no Brasil inteiro, nas ruas, para nós 
pegarmos as bandeiras mais avançadas, mais pro-
gressistas da sociedade brasileira. As que querem, 
de fato, um desenvolvimento capaz de liquidar com a 
miséria, de liquidar com o analfabetismo, de liquidar 
com aquilo que a gente leva nos ombros há séculos 
no nosso País, que são as desigualdades. Desigual-
dade em termos de pobreza e desigualdade regional 
no nosso País. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero, ao mesmo 
tempo que presto homenagem ao Dynéas, ao Care-
ca – que era, aos seus mais de 80 anos de vida, um 
jovem de cabeça, um homem capaz de ser encontrado 
nas praças em manifestações populares, em manifes-
tações sociais e que nos deixou agora –, conclamar 
em sua homenagem, em honra da sua batalha tra-
vada no nosso País, que a gente associe as grandes 
manifestações populares que ocorrem no dia de hoje 
em todo o Brasil às bandeiras mais avançadas para 
aprofundar as mudanças no nosso Brasil. Nós avança-
mos com Lula, um operário popular; avançamos com 
Dilma, uma guerrilheira, que saiu da tortura para ser 
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a Presidente do Brasil. Isso significa avançar, significa 
um movimento progressista, democrático, que pode 
segurar a ideia de um projeto nacional avançado no 
nosso Brasil, que amplia o processo de democracia 
no nosso Brasil, mais democracia na mídia brasileira, 
mais espaço para as outras opiniões poderem se ex-
pressar na televisão. Falta uma tevê de trabalhadores, 
falta uma tevê de gente do campo, dos sem-terra, dos 
sem-teto, dos sem-casa do nosso Brasil. Onde é que 
eles se expressam? Será que eles têm apenas de ouvir 
a ideia dos poderosos que dominam a mídia brasileira 
ou a gente não pode democratizar, abrir esse caminho 
também na Internet? 

Eu, Sr. Presidente, entrei com um projeto de lei 
para garantir que os recursos do Governo Federal se-
jam mandados para aquelas páginas da Internet que 
não recebem nenhum centavo do Governo, pois aque-
las famílias que são donas da mídia brasileira são as 
que mais recebem na Internet também. Impressionan-
te! Então, sou a favor de a gente abrir ao máximo, ter 
mais meios de comunicação, amplos, com a sociedade 
brasileira, e que o Governo Federal não trate da distri-
buição dos recursos publicitários do Governo através 
de índices nas pesquisas que dizem qual é a tevê, o 
rádio, o jornal, a revista e o blog mais visto, mais lido, 
para poder mandar os recursos do Governo Federal. 
Acho que não, acho que tínhamos de mandar para 
aquelas páginas de opinião, para aquelas páginas que 
defendem propostas mais avançadas, que defendem 
propostas diferentes das que determinados veículos 
defendem. Acho que essa é a hora, é o momento de 
abraçarmos esse caminho, um caminho de aprofundar 
as mudanças no Brasil. Eu tenho essa opinião. 

Foi uma conquista extraordinária a vitória de Lula, 
foi uma conquista ainda maior a vitória de Dilma. Espe-
ro a sua reeleição, porque é um caminho que estamos 
percorrendo, mas nós temos de associar a esse pro-
jeto, a essa ideia, algo mais arrojado, mais avançado, 
uma arrancada maior no nosso País, uma arrancada 
no seu desenvolvimento. 

Veja, Sr. Presidente, a China, que tinha a econo-
mia praticamente igual à brasileira, vai se transformar 
na primeira economia do mundo daqui a dois, três 
anos. A Índia, que ficou independente do império bru-
tal britânico na Segunda Guerra Mundial, está com um 
plano de desenvolvimento econômico e social arroja-
do, avançado. A China está simultaneamente fazendo 
uma reforma urbana que permite transporte de mas-
sa em metrô em vinte cidades. Ela não está fazendo 
uma linhazinha de metrô de 20km, como a gente tem 
no Brasil. Imagine, Suplicy, meu caro Senador, que, 
em São Paulo, a maior cidade do Brasil e uma das 
maiores cidades do mundo, o metrô não tem 100km. 

É claro que falta transporte para aquele povo, é claro 
que aquele povo tem que se manifestar.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador? (Fora do microfone.) Só 
para apresentar uma delegação da Universidade da 
Carolina do Sul, que tem um belíssimo trabalho e veio 
conhecer aqui a nossa realidade. Eu gostaria de pedir 
ao intérprete que apresentasse um por um, porque você 
sabe que o inglês deste Senador é desse tamanhinho.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Talvez, se V. Exª falasse inglês, ninguém entenderia. 
Mas, em português, estão entendendo muito bem.

O SR. JESSE SAMUEL WHEELER – Eu gos-
taria de agradecer a V. Exª por essa oportunidade de 
apresentar um por um a comitiva, começando com 
a Presidenta Cessante da Universidade Estadual da 
Carolina do Sul e representante da Thurgood Marshall 
College Fund, Dr. Cynthia Warrick; Lamin Drammeh, 
Senior International Officer; Dr. Stanley Ihekweazu, 
da Nigéria, que trabalha na Universidade Estadual da 
Carolina do Sul como Diretor da Faculdade de Enge-
nharia, Matemática e Tecnologia; Dr. Rubén Silvestre, 
que é Diretor da Faculdade de Línguas Modernas; 
e Dr. Jan Jasper, que trabalha na área de negócios 
e está aqui acompanhando esta comitiva para ver a 
possibilidade de estágios de brasileiros para os Esta-
dos Unidos, pelo Programa Ciências sem Fronteiras. 
A Universidade receberá, em agosto, três brasileiros 
de várias unidades do País.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu só que-
ria agradecer ao Senador Inácio Arruda pelo aparte 
feito pelo nosso tradutor. Enquanto eu falava ali, falei 
do ProUni, das cotas, do estatuto e desse belo projeto, 
que eu chamaria Universidade sem Fronteira.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, V. Exª... Concedo um aparte a V. Exª 
para recepcioná-los.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sejam muito bem-vindos Senador Paulo Paim 
e os representantes da Universidade da Carolina do 
Sul, que, inclusive, nos traz representantes da Nigéria 
e de outros países, que estão agora interagindo com o 
nosso querido Senador Paulo Paim. Be welcome! Se-
jam muito bem-vindos no Senado brasileiro. (Palmas.) 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Convido a todos para visitarem a Universidade In-
ternacional da Lusofonia Afro-Brasileira, na cidade de 
Redenção, no Estado do Ceará. É uma universidade 
nova, que reparte os seus estudantes, 50% dos es-
tudantes são brasileiros e 50% africanos e de países 
de língua portuguesa, para que possamos resgatar a 
nossa dívida com o povo africano diante da brutalida-
de que foi cometida com esses povos durante muitos 
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séculos. É o mínimo que o Brasil pôde fazer, criar uma 
universidade que interagisse entre o Brasil e os povos 
da África. Então. Os senhores estão convidados para 
irem até a Unilab, em Redenção, no Estado do Cea-
rá. (Palmas.)

Sr. Presidente, quero concluir minha fala neste 
dia colocando essas ideias de que devemos aproveitar 
o momento para avançar. É hora de avançar mais nós 
que conseguimos ampliar as vagas para os pobres nas 
universidades públicas, nós que tivemos oportunidade 
através do projeto de Lula de ampliar as vagas dos 
pobres nas universidades privadas...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– ... nós que ampliamos as condições de vida com o 
Programa Bolsa Família, que atende aos mais pobres 
entre os pobres, os miseráveis do nosso País, que con-
seguimos aumentar o salário mínimo, que foi o mais 
importante indutor do projeto de desenvolvimento a 
que estamos assistindo em nosso País. Então, essas 
conquistas ainda são pequenas diante dos desafios 
gigantescos do nosso Brasil. 

Acho que temos que aproveitar este momento, 
momento que o País começa a discutir, começa a de-
bater sobre o ano de 2014. As eleições vêm por aí e 
essa é a hora do debate para fazermos o nosso País 
avançar. Nada de retroceder, nada de dar passos atrás. 
Não. Vamos dar passos adiante. Queremos avançar 
mais, queremos uma nova arrancada que coloque o 
Brasil no lugar que ele precisa estar como a quinta 
maior nação do mundo e a quinta maior população do 
Planeta. É esse o nosso objetivo.

Que transformações ousadas nós precisamos 
fazer? Qual é o pacto ousado que precisamos fazer 
no nosso Brasil para que não abramos espaço para 
aqueles que quiseram desmontar o Brasil, que coloca-
ram o nosso País de joelho, que impediram o desen-
volvimento, que criaram regras impeditivas para que 
o povo pudesse alcançar dias melhores. 

Nós temos este objetivo, este rumo: vamos mobili-
zar o povo para avançar, avançar mais; vamos mobilizar 
o povo para que não deixemos o País retroceder. Acho 
que essa é a grande responsabilidade de todos nós 
que compreendemos a necessidade de um projeto...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– ... nacional de desenvolvimento ligado aos anseios 
maiores da nossa população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Permita-me, prezado Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– É claro.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Ao analisar os movimentos de protesto, os 
movimentos pelos direitos civis, pelos direitos à edu-
cação, à cultura, ao transporte público, à boa saúde...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Mais cota.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – ... V. Exª mencionou algo que é muito relevante 
e que está na ordem do dia da reunião da Comissão 
de Assuntos Econômicos de amanhã de manhã.

Permita-me, Senador Paulo Paim, fazer esse 
registro, para que aqui possa ser considerada essa 
informação que é de grande relevância, inclusive para 
os que estão agora seguindo do largo da Batata para 
a Avenida Faria Lima e outras áreas de São Paulo 
para reivindicar um menor ajuste das tarifas. É muito 
importante para o Prefeito Fernando Haddad e para 
os Prefeitos do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Porto 
Alegre, de Manaus e de todo o País, pois, na reunião 
deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos de 
amanhã, antecipada para 9h, vai-se incluir a leitura do 
relatório do Senador Lindbergh Farias sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 310, de 2009, que institui o Regi-
me Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros (REITUP).

Trata-se de um projeto originalmente do Depu-
tado Fernando de Fabinho, cujo relator na Câmara foi 
o Deputado Carlos Zarattini, que muito se empenhou 
nesse assunto.

O Presidente Lindbergh Farias lembrou que a re-
dução do preço de passagens de ônibus e metrô tem 
grande impacto na vida do cidadão, além de ser uma 
reivindicação de prefeitos e uma medida que pode 
colaborar para a queda da inflação. “A idéia é reduzir 
o preço da passagem. Vai ter um efeito gigantesco no 
País, na queda da inflação e na vida das pessoas”, 
disse o Presidente da CAE.

Ora, esse projeto prevê que, em caso de im-
plantação do regime de bilhete único ou do sistema 
de transporte integrado, como pretende fazer, ampliar 
o Prefeito Fernando Haddad, será possível conceder 
redução dos tributos incidentes sobre a prestação dos 
serviços de transporte coletivo e sobre a aquisição de 
insumos neles empregados. Os beneficiários diretos 
dessa desoneração fiscal serão as empresas presta-
doras dos serviços de transporte público de passa-
geiros por meio de ônibus, micro-ônibus, metrô, trem 
metropolitano e trólebus.

A redução dos impostos previstas no REITUP 
vai ocorrer por meio da isenção da Contribuição para 
o PIS/Pasep, e da Contribuição para o Financiamen-
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to da Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre o 
faturamento dos serviços de transporte, e da Contri-
buição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), 
incidente sobre a aquisição de óleo diesel.

Portanto, V. Exª...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Na verdade, há uma medida provisória sobre a qual 
nós vamos deliberar e que prevê a desoneração. Então, 
há uma incompatibilidade. Não é aceitável que haja re-
ajuste de tarifas na hora em que se está exatamente 
concedendo às empresas uma desoneração. Isso é 
algo que não podemos admitir, não podemos aceitar.

E devemos convidar os senhores prefeitos e 
governadores para refletirem sobre o que estamos 
fazendo aqui através de uma ação da Presidente da 
República, que manda desonerar.

Então, nós vamos dar desoneração para as em-
presas sem contrapartida? Qual é a contrapartida? A 
contrapartida é qualidade de serviço e tarifas que per-
mitam ao estudante e ao trabalhador pagarem para ir 
ao seu destino e dele voltar. Acho que isso se associa 
a essa medida.

Mas há outra medida que está na CAE e que tam-
bém é pauta dos estudantes: o Fundo Social do Pré-
-Sal. Trata-se de um projeto de minha autoria, que já foi 
protelado demais aqui no Senado Federal, e o relatório 
do Senador Valadares já está pronto para ser votado.

Eu vou ficar espiando amanhã, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, Senador Paim e Senador 
Suplicy, se alguém vai ter coragem de votar contraria-
mente à destinação do Fundo Social do Pré-Sal para 
a educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Suplicy, permita-me, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Senador Inácio Arruda, meus cumprimen-
tos pelo seu pronunciamento. V. Exª me fez lembrar 
a importância desse item, amanhã, na Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, neste fim 
de noite, eu recebi um documento em apoio aos movi-
mentos sociais que estão acontecendo, não só em São 
Paulo, mas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, 
no Paraná, no Rio. É um documento bem pequeno, 
que leva a assinatura de todas as centrais sindicais.

Registro aqui nota assinada pelas centrais sindi-
cais em apoio ao Movimento da Juventude. Diz o texto:

[Sr. Presidente do Senado, nós, presidentes 
das centrais sindicais, registramos o docu-
mento abaixo]:

A luta contra o aumento das passagens em 
curso em todo o país expressa a insatisfação 
dos trabalhadores e do povo, submetidos, dia-
riamente, a condições desumanas no trans-
porte (ônibus, trens, metrô etc.), em especial 
nas grandes cidades.
O preço das tarifas é absurdamente elevado 
frente às condições de prestação deste fun-
damental serviço público.
Mais do que uma reação contra as tarifas, as 
manifestações mostram que os/as trabalha-
dores/as, estudantes e a sociedade como um 
todo, não admitem mais o descaso com ques-
tões como a falta de políticas de mobilidade 
urbana e melhoria urgente da qualidade do 
transporte coletivo.
Neste sentido, as centrais sindicais conside-
ram que as manifestações são absolutamente 
legítimas e democráticas.
A virulência da repressão policial contra os 
manifestantes é inadmissível, avilta o direito 
constitucional à livre manifestação e resgata 
o velho bordão de que os poderes constituí-
dos tratam assuntos de interesse social como 
assunto de polícia.
Sendo assim, as Centrais Sindicais que as-
sinam esta nota manifestam seu apoio à luta 
contra os aumentos das passagens, contra a 
violência [...], pelo amplo direito de manifes-
tação, pela criação de canais de diálogo e de 
negociação com a sociedade para, juntos, de-
batermos e encontrarmos saídas para o pro-
blema da mobilidade urbana, que tanto afeta 
a vida da classe trabalhadora.
É fundamental [dizem os presidentes de to-
das as centrais] que manifestações pacíficas 
avancem para a abertura de negociações com 
os governos dos Estados e Municípios sobre 
o valor das tarifas e as condições oferecidas 
aos usuários do transporte público.

Assinam esta nota, que está sendo, neste mo-
mento, numa coletiva, distribuída a todo o País: Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT); Força Sindical; 
União Geral dos Trabalhadores (UGT); Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Se-
nador Inácio Arruda; e Nova Central Sindical dos Tra-
balhadores (NCST).

Enfim, Sr. Presidente, deixo nos Anais da Casa 
esta nota muito bem dirigida, pedindo que haja diálo-
go, negociação, não violência e sensibilidade para a 
pauta apresentada pela juventude brasileira à socie-
dade do País.
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Sr. Presidente, encaminho a V. Exª esta nota, que 
é de todos os movimentos sindicais – centrais, con-
federações, sindicatos, associações, aposentados e 
pensionistas –, que se somam a esse justo movimento, 
na busca somente de igualdade, de justiça, de mais 
mobilidade e, também, de melhoria da qualidade de 
vida de todo o nosso povo.

Era isso, Sr. Presidente.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nós todos, Senador Paulo Paim, podemos 
subscrever, com tranquilidade, essa nota das centrais 
sindicais brasileiras, que pedem o diálogo com um mo-
vimento social que tem uma visão progressista, avança-
da para garantir que se melhore a mobilidade urbana.

Eu dizia, quando V. Exª chegou com os profes-
sores da Carolina do Sul, que a China está fazendo, 
simultaneamente em vinte cidades, uma malha de 
mobilidade urbana de metrô; em vinte cidades, simul-
taneamente! A Índia, em dezoito cidades, simultanea-
mente. E São Paulo, a maior cidade do Brasil, não tem 
cem quilômetros de metrô. É um vexame essa malha 
metroviária brasileira.

Há cidades enormes no País, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Forta-
leza, Porto Alegre, Curitiba. Nessas cidades, cresceu, 
multiplicou e, às vezes, dobrou a população, mas o 
transporte público talvez seja ainda aquele que aten-
dia a população no final da década de 80.

Então, existe essa necessidade de nós apoiar-
mos, porque uma reivindicação justa merece o nos-
so apoio. Nós não vamos apoiar manifestações que 
descambem para o direitismo no nosso País, para o 
retrocesso. Isso não conta com o meu apoio. Mas as 
manifestações a que nós estamos assistindo, diante 
do aumento de passagem, na hora em que o Governo 
Federal especialmente desonera folha sem contrapar-
tida de nada... V. Exª inclusive fez referência a isso no 
seu pronunciamento. Quando o Presidente Lula e, em 
seguida, a própria Presidenta Dilma, já no seu Gover-
no, garantiram que iriam manter a desoneração para 
as empresas automobilísticas brasileiras, houve uma 
contrapartida que era o emprego. “Garantam os em-
pregos, e, então, desonero.” Então, houve uma com-
binação favorável para os trabalhadores brasileiros.

Agora, vai-se desonerar, como está sendo feito 
por medida provisória, o setor de transporte coletivo 
urbano do País.

Os Municípios têm feito reduções de ISS enormes 
para o setor de transportes coletivos, e os Estados – eu 
sou testemunha disso – têm diminuído muito o valor 

dos tributos de ICMS para garantir que o transporte se 
mantenha acessível para os trabalhadores brasileiros.

Então, quero me congratular também com as 
centrais sindicais.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa:

– como membros titulares, os Deputados Afonso 
Florence e Beto Faro, em substituição, respec-
tivamente, aos Deputados José Guimarães e 
Valmir Assunção; e, como membros suplentes, 
os Deputados Odair Cunha e Pedro Uczai, em 
substituição, respectivamente, aos Deputados 
Sibá Machado e Luiz Couto, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 618, de 2013, conforme 
o Ofício nº 570, de 2013, da Liderança do PT 
na Câmara dos Deputados; e
– como membros titulares, os Deputados Bohn 
Gass e Zeca Dirceu, em substituição, respecti-
vamente aos Deputados José Guimarães e Val-
mir Assunção; e, como membros suplentes, os 
Deputados Assis Carvalho e Luiz Alberto, em 
substituição, respectivamente, aos Deputados 
Sibá Machado e Luiz Couto, para integrarem a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 619, de 2013, conforme 
o Ofício nº 571, de 2013, da Liderança do PT 
na Câmara dos Deputados.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

OF nº 570/GAB-LidPT

Brasília – DF, 17 de Junho de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membros titulares os Deputados 
Afonso Florence (PT/BA) e Beto Faro (PT/PA) e como 
membros suplentes os Deputados Odair Cunha (PT/
MG) e Pedro Uczai (PT/SC) para a Comissão Mista 
destinada a analisar a MP 618/13, que “altera a Lei 
nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor 
sobre a concessão de garantia da União a entidade 
controladas indiretamente pelos entes da Federação; 
autoriza o aumento do capital social da VALEC – En-
genharia, Construções e Ferrovias S.A; autoriza a 
União a renegociar condições financeiras e contratuais 
das operações de crédito com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; que 
menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos 
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municípios, para adequação à Lei nº 10.527, de 8 de 
agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito 
ao BNDES, no montante de até R$15.000.000.000,00 
(quinze bilhões de reais), em condições financeiras e 
contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento hídrico de capital e dívida ou elemento 
patrimonial que venha a substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de coopera-
ção energética com países da América Latina; e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Dep. José Guimarães, PT/
CE Líder da Bancada na Câmara.

OF nº 571/GAB-LidPT

Brasília – DF, 17 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar como membros titulares os deputados 
BOHN GASS (PT/RS) e ZECA DIRCEU (PT/PR) e 
como membros suplentes os deputados ASSIS CAR-
VALHO (PT/PI) e LUIZ ALBERTO (PT/BA) para Co-
missão Mista destinada a analisar a MP 619/13, que 
“autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento a 
contratar o Banco do Brasil S.A ou suas subsidiárias 
para atuar na gestão e na fiscalização de obras e ser-
viços de engenharia relacionados à modernização, 
construção, ampliação ou reforma de armazéns des-
tinados às atividades  de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
os prazos do penhor rural , e as Leis nº 12.096, de 24 
de novembro de 2009, e nº 12.512, de 14 de outubro 
de 2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Dep. José Guimarães, PT/
CE, Líder da Bancada na Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidente designa, como membro titular, o 
Senador Eduardo Amorim, em substituição ao Sena-
dor Alfredo Nascimento, que passa à condição de su-
plente, para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 620, de 2013, 

conforme o Ofício nº 130, de 2013, da Liderança do 
Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 130/2013-BLUFOR

Brasília, 13 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores 
Eduardo Amorim e Gim. Como membros titulares e 
os Senadores Alfredo Nascimento e Antonio Carlos 
Rodrigues, como membros suplentes, para integrarem 
a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Pro-
visória nº 620, de 2013, que “altera a Lei nº 12.793, de 
2 de abril de 2013, para dispor sobre o financiamento 
de bens de consumo duráveis a beneficiários do Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, constitui fonte adicional 
de recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a 
Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, 
para prever prazo de aplicação das sanções previstas 
na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá ou-
tras providencias”.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estimas e consideração. 

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamenta União e Força PTB-PR-PSC.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Inácio Arruda, quando estávamos conversando, 
logo em seguida, quando eu ainda estava presidindo, 
veio à linha o Prefeito Fernando Haddad. Então lhe 
informei justamente a relevância do projeto que está 
como quinto item da pauta de amanhã na Comissão 
de Assuntos Econômicos, referido por V. Exª em seu 
pronunciamento, que poderá resultar na desoneração 
de certas contribuições ao Poder Público para o trans-
porte coletivo.

O Prefeito Fernando Haddad me convidou para a 
reunião de amanhã, de manhã, do Conselho Municipal, 
que vai examinar as reivindicações e também as suges-
tões para melhorar o transporte público. O Movimento 
Passe Livre e outros foram convidados para estarem 
presentes, junto com outras organizações sociais, à 
reunião que será presidida pelo Prefeito Fernando 
Haddad na manhã de amanhã, a partir das 9 horas.
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Ora, transmiti-lhe que eu gostaria, dada a rele-
vância...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, V. Exª me permite um aparte, sem prejuízo de 
o senhor continuar? Os manifestantes estão aqui, na 
cúpula, do lado de fora, na verdade, cercando o Con-
gresso. E pessoas que nos conhecem nos pergunta-
ram se poderíamos encerrar a sessão e dialogar com 
eles. Eu me disponho a isso e tenho certeza de que V. 
Exª também assim fará, Sr. Presidente, assim como o 
Senador Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esta é a casa mais democrática do País, é o 
Congresso Nacional.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu me disponho, sim, a recebê-los também.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Ser cercada pelo povo é muito bom. Já foi cer-
cada muitas outras vezes de outra maneira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Concluindo, aqui expresso a minha intenção de, assim 
que seja iniciada a reunião, pedir que o assunto da 
desoneração do transporte público possa se tornar o 
item primeiro da pauta. E, após a apreciação e votação 
da matéria, será importante informar ao Conselho Mu-
nicipal, que estará discutindo, em São Paulo, o trans-
porte público, na direção do que V. Exª havia proposto.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro.

Senador Eduardo Suplicy, todos nós estaremos 
juntos na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é 
uma matéria que já tramitava no Senador Federal. O 
incompreensível é que, em contrapartida ao movimen-
to que a própria Presidente Dilma está realizando, e 
o Congresso Nacional, porque, no caso, essa matéria 
é originária do Congresso Nacional, então é uma ma-
téria debatida por nós há algum tempo, em relação à 
mobilidade, que desonera o transporte coletivo, que 
estejamos assistindo ao aumento de tarifas.

Então, acho que devemos trabalhar no sentido de 
orientar os prefeitos do Brasil inteiro, todos os prefei-
tos, no sentido de manterem a tranquilidade. Não têm 
que estar assustados com a imagem de inflação que 
obriga estar dentro do aumento de tarifas. Então nós 
temos que resolver isso.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Há, sobre a mesa, Requerimento nº 629, de 
2013, do Senador Jorge Viana, que requer licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 18 
a 19 de junho de 2013, para representar o Senado 
Federal numa reunião de Presidentes de Parlamen-
tos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), a se realizar em Lisboa, Portugal.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 629, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento 
Interno, autorização para desempenhar missão oficial 
no exterior, com ônus para a Casa, em razão de de-
signação do Presidente Renan Calheiros para repre-
sentar o Senado Federal na Reunião de Presidentes 
de Parlamentos da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa – CPLP, a ser realizada em Lisboa, Portu-
gal, nos dias 18 e 19 de junho de 2013.

Comunico, ainda, nos termos do art. 39, “I”, do 
Regimento Interno, que estarei ausente do País no 
período acima mencionado.

Salas das Sessões, de junho de 2013. – Sena-
dor Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência, nos termos do art. 41 do Re-
gimento Interno, por analogia, uma vez que a missão 
realizar-se-á nos dias 18 e 19 de junho, defere o re-
querimento.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido. 

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 630, DE 2013

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do, Intelectual Jacob 
Gorender, bem como seja encaminhada o referido Voto 
aos seus familiares e amigos no, em nome de sua filha 
Ethel Fernandes Gorender, no endereço: Rua Iperoig nº 
890, Aptº 111. Perdizes. CEP: 05016-000. São Paulo/SP.

Justificação

Jacob Gorender, um dos mais importantes inte-
lectuais da esquerda brasileira, faleceu no dia 11 de 
Junho de 2013, aos 90 anos. Gorender foi membro 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) por quase três 
décadas e fundou o Partido Comunista Revolucionário 
Brasileiro junto com Mário Alves, Apolônio de Carvalho 
e outros comunistas.

Gorender lutou contra a ditadura militar, foi preso 
e torturado. Estudou profundamente a realidade brasi-
leira, buscando compreender o passado colonial, re-
constituir a memória da resistência à ditadura e analisar 
as experiências socialistas no século 20.

Nascido em 20 de janeiro de 1923, filho de imi-
grantes russos judeus, Gorender teve uma infância 
difícil, marcada por dificuldades financeiras, o que 
o obrigou a ingressar no mundo do trabalho aos 11 
anos, dando aulas particulares, e depois, aos 17, como 
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arquivista do jornal O Imparcial. Ao ingressar na Fa-
culdade de Direito, em 1941, teve contato com Mário 
Alves, militante do PCB. Em 1942, Gorender ingres-
sava no partido.

Em 1943, com vinte anos de idade, alistou-se na 
FEB (Força Expedicionária Brasileira) e foi combater o 
nazismo e o fascismo na 2ª Guerra Mundial. Quando 
retornou ao Brasil, em 1945, o PCB já não estava mais 
na ilegalidade. Foi quando instalou-se no Rio de Janeiro 
e conheceu Luís Carlos Prestes. De volta a Salvador, 
Gorender decide abandonar o curso de Direito e foca 
todos os seus esforços na militância política como 
membro do secretariado do Comitê Municipal do PCB.

Gorender retorna ao Rio de Janeiro em 1946 para 
trabalhar no jornal Classe Operária, órgão de funda-
mental importância para o PCB. Nove anos depois, ele 
viaja para a União Soviética para participar de um cur-
so da Escola Superior do Partido Soviético. Junto com 
outros 50 brasileiros, e sob a coordenação de Maurício 
Grabois, Gorender aprende sobre materialismo dialé-
tico, política e sobre a história do movimento operário.

Após retornar ao Brasil, se torna membro do 
Comitê Central do PCB. Em 1964, após o golpe mili-
tar, passa a atuar na clandestinidade. Mesmo assim, 
consegue prosseguir com os estudos com a ajuda de 
amigos. O intelectual permaneceu no PCB até 1968, 
quando, ao lado de figuras como Mário Alves e Apo-
lônio de Carvalho, dentre outros comunistas, funda o 
Partido Comunista Revolucionário Brasileiro.

Em 1970, Gorender foi preso e torturado por 
agentes da ditadura militar. Na sua cela, no Presídio 
de Tiradentes, começou a organizar debates e aulas 
sobre assuntos diversos. Chegou inclusive a ministrar 
um curso sobre história econômica do Brasil. O cur-
so apresentava algumas das ideias publicadas pos-
teriormente na obra O Escravismo Colonial, lançada 
em 1978.

Entre as suas obras, merecem especial destaque 
o livro Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das 
ilusões perdidas à luta armada, uma análise da luta da 
esquerda após 1964; e A escravidão reabilidata, uma 
crítica historiográfica a produção das Ciências Sociais 
sobre o tema da abolição.

Autodidata, Gorender só teve seu mérito acadê-
mico reconhecido em 1994, quando recebeu da Uni-
versidade Federal da Bahia o título de Doutor Honoris 
Causa.

Lamento a perda de Gorender e rendo homena-
gens à sua trajetória de luta e compromisso com as 
mudanças estruturais no Brasil.

Neste momento de perda e dor, transmito meus 
sentimentos a seus familiares e amigos. 

Sala das Sessões, 12 de Junho de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 631, DE 2013

Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro que sejam solici-
tadas ao Ministro das Comunicações, as seguintes 
informações acerca do planejamento para a expansão 
da internet no Brasil que tem como meta chegar a co-
bertura de 90% do território nacional em cinco anos:

1. O planejamento de expansão da internet no 
território brasileiro se dará exclusivamente por 
meio de investimentos via governo federal?
2. Em caso negativo, serão viabilizadas parce-
rias público-privadas para tanto? Ou haverá in-
vestimentos privados no plano de expansão da 
internet para que seja atingida a meta de 90% 
de cobertura no território brasileiro?
3. Qual a tecnologia que será utilizada para dis-
ponibilizar sinal de internet em 5 anos? Será por 
meio de fibra ótica? Será um sistema de internet 
banda larga o que estará disponível à população?
4. Dentro dessa meta estabelecida pelo governo 
federal, quantos por cento do território do estado 
do Amazonas poderá ter acesso a essa cober-
tura de sinal de internet?
5. Há um prazo, estabelecido pelo governo fe-
deral, para que o estado do Amazonas, consi-
derando toda a sua totalidade, possa ter uma 
cobertura de internet banda larga? A fim de que 
os municípios do interior possam ter acesso a 
rede mundial com menos custos.

Justificação

A internet é um meio de comunicação muito re-
cente dentro da história da humanidade, mas que in-
dubitavelmente não pode deixar de ser considerada a 
sua grande importância e contribuição para a huma-
nidade, estando intrinsecamente ligada aos avanços 
tecnológicos, desenvolvimento social, político e eco-
nômico do mundo como um todo, sendo caracteriza-
da hoje como uma ferramenta capaz de interligar os 
pontos mais longínquos da Terra.

Nesses termos, que hoje a internet é o fenômeno 
midiático mais importante do século XX, sendo uma 
das maiores descobertas e que definitivamente veio 
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para mudar a história da humanidade, demonstrando 
assim a sua grande importância e contribuição para o 
desenvolvimento do conhecimento humano.

Desta forma, hoje é considerado um instrumento 
a ser utilizado nos mais diversos âmbitos da socieda-
de, como por exemplo, para realização de pesquisas e 
desenvolvimento de novos conhecimentos, utilização 
de seus mecanismos e programas para disseminar o 
conhecimento dentre tanto outros.

Somente para se ter ideia de sua força e impor-
tância para a sociedade atual, tanto os grandes conglo-
merados internacionais quanto as pessoas residentes 
nas mais longínquas áreas rurais utilizam a internet 
para facilitar as transações comerciais que necessitam 
fazer ou para pesquisar e tomar as decisões que pre-
cisam, ou seja, é visto hoje como um meio necessário 
para facilitar a vida de qualquer pessoa.

Diante desses aspectos, faz-se necessário que 
a cobertura de internet, principalmente, a banda larga, 
possa atingir todo o território brasileiro, facilitando não 
somente a vida do cidadão comum, aspecto humano 
esse mais importante a ser considerado quando da 
aplicação das políticas públicas, mas ajudará também 
o governo federal, estadual e, principalmente, muni-
cipal, na aplicação de programas e projetos sociais.

Exemplo disso, é o sistema do bolsa família, que 
a sua base de dados é alimentada em grande parte via 
rede mundial de computadores, mas que em diversos 
municípios do interior do estado do Amazonas torna-se 
um fator que dificulta a sua devida aplicação, alcance e 
monitoramento, em razão da falta de qualidade e sinal 
de internet nessas localidades.

Atualmente, diversos municípios pagam cifras 
elevadas para ter acesso à internet se consideradas 
a realidade atual das grandes cidades, e mais preju-
dica ainda mais a aplicação dessa verba nas políticas 
públicas que poderiam beneficiar de outras formas o 
cidadão dessas localidades.

Portanto, apesar dos grandes esforços do go-
verno federal, que nas ultimas décadas elevou o Bra-
sil a grande potência mundial, é preciso que haja um 
esforço concentrado do governo brasileiro para sanar 
essas dificuldades, principalmente, dos cidadãos que 
vivem nas áreas mais afastadas dos grandes centros, 
a fim de que possam ser também beneficiados com 
os avanços tecnológicos e melhoras de infraestrutura.

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/AM.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 632, DE 2013

Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Inter-

no do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas 
ao Ministro da Ciência e Tecnologia, as seguintes 
informações acerca dos investimentos do governo bra-
sileiro na área de pesquisa e produção de conhecimen-
to, principalmente sobre estudos relativos à Amazônia:

1. Qual o planejamento do governo brasileiro 
para aumentar os índices de produção de novos 
conhecimentos sobre a Amazônia através de 
instituições localizadas na região norte do país?
2. Qual o montante disponibilizado aos pesqui-
sadores brasileiros para financiamento dos seus 
estudos através de programas federais e fundos 
de financiamento federais?
3. Quais os investimentos previstos para capacitar 
um número maior de pesquisadores e cientistas 
na região norte do país através da abertura de 
cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado?
4. Há áreas prioritárias para investimentos em 
abertura de novos cursos strictu sensu no norte 
do país? Em caso afirmativo, quais são elas? 
Haverá investimentos deste tipo voltados para o 
estado do Amazonas?
5. Haverá investimentos no fortalecimento e am-
pliação de institutos de ensino e de pesquisa 
federais capacitados para a produção de novos 
conhecimentos e tecnologias na região norte 
do país? 
6. Em caso afirmativo quais serão e onde esta-
rão localizados? Haverá investimentos voltados 
para o estado do Amazonas?

Justificação

A busca pelo conhecimento é um dos princípios 
basilares para o desenvolvimento de qualquer nação 
hoje existente, sendo as grandes nações, chamadas de 
desenvolvidas, reconhecidas e admiradas, por outros 
países, pela produção intelectual nos mais diversos 
ramos da ciência, contribuindo, por conseguinte, para 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Tal fato torna-se ainda mais contundente quando 
visto que as potências mundiais que mais se destacam 
na pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimen-
tos são Estados Unidos, em diversas áreas da ciência, 
como por exemplo, militar e tecnológica; Índia, na área 
das ciências exatas, como engenharia; China, na área 
industrial, Coréia do Sul com o seu reconhecido sis-
tema educacional que se transformou nos últimos 50 
anos, dentre outros.

Cabe aqui ressaltar que os estudos e pesquisas 
nos mais diversos ramos da ciência são capazes de 
gerar novas tecnologias, melhorias urbanas e rurais, 
preservação e conservação de recursos naturais, ou 
seja, em todos os âmbitos da vida em sociedade, o que 



37678 Terça-feira 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

em conjunto a esses fatores gera mais renda, emprego 
e riqueza para a população em geral.

Fica claro então que os investimentos em edu-
cação, pesquisa e produção de novos conhecimentos 
são necessários e primordiais para assegurar ao Brasil 
incalculáveis ganhos sociais, políticos e econômicos.

Importante mencionar uma realidade ainda mais 
preocupante que se verificou recentemente na área de 
produção de pesquisa e desenvolvimento de novas tec-
nologias e produtos referente à Amazônia, onde em um 
levantamento realizado pela Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA) ficou constatado que 
70% dos estudos realizados sobre a Amazônia estão 
concentrados nos Estados Unidos e Europa.

Fato ainda mais grave, é que dentre os 30% res-
tantes dos estudos sobre a Amazônia realizados no 
Brasil, somente 3% deles tem como origem instituições 
de pesquisa localizadas na região Amazônica.

Sendo assim, diante dessa realidade preocupante 
sobre o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre 
a Amazônia, maior bem natural existente no mundo e 
considerado hoje crucial para a manutenção de diversos 
ecossistemas no globo terrestre, torna-se crucial que 
o Brasil apresente índices maiores de investimentos 
nessa área, a fim de gerar riqueza, renda e conheci-
mento que possa beneficiar a população deste país. 

Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Gra-
zziotin, PCdoB/AM.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os requerimentos que acabam de serão lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231, DE 2013

Altera o art. 20 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 – Lei de Execução Penal, e o art. 24 
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para determinar que os serviços sociais 
autônomos ofereçam cursos profissionali-
zantes gratuitos aos condenados em regime 
semiaberto e aos usuários ou dependentes 
de drogas em fase de reabilitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar acres-
cido do seguinte parágrafo único:

“Art. 20.  .........................................................
Parágrafo único. Os serviços sociais autônomos 
oferecerão cursos profissionalizantes gratuitos 
aos condenados em regime semiaberto que 
obtenham autorização para saída temporária 
do estabelecimento penal.” (NR)

Art. 2º O art. 24 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto 
de 2006, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 24.  .........................................................
Parágrafo único. Os serviços sociais autôno-
mos oferecerão cursos profissionalizantes gra-
tuitos aos usuários ou dependentes de drogas 
em fase de reabilitação, como medida para 
promover a sua recuperação e reintegração 
social.” (NR)

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

Justificação

Os serviços sociais autônomos, também chama-
dos de “Sistema S”, constituem uma rede de instituições 
espalhadas por todo o território nacional, destinadas 
a fornecer formação, qualificação e aperfeiçoamento 
profissional.

Tal sistema conta com escolas, laboratórios e cen-
tros tecnológicos, formados por organizações criadas 
pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricul-
tura, transportes e cooperativas), que oferecem cur-
sos gratuitos em áreas importantes da indústria e do 
comércio. Também há a oferta de cursos pagos. 

Tais entidades são instituídas por lei, com perso-
nalidade de direito privado, para ministrar assistência 
ou ensino a certas categorias sociais ou profissionais, 
sem fins lucrativos, sendo mantidas por doações or-
çamentárias ou contribuições para fiscais (art. 149, 
da Constituição Federal). Ademais, são considerados 
entes paraestatais, de cooperação com o Poder Públi-
co, auxiliando este em setores, atividades e serviços 
que lhe são atribuídos, por serem considerados de 
interesse público.

Assim, embora sejam entidades com personali-
dade de direito privado, os serviços sociais autônomos 
recebem recursos públicos para cooperar com o Esta-
do em atividades de interesse público, especialmente 
na formação e qualificação de categorias sociais ou 
profissionais da indústria e do comércio, consideradas 
essenciais para o desenvolvimento nacional.

Diante da natureza dos serviços sociais autôno-
mos, propõe-se, por meio do presente projeto de lei, 
que tais entidades ofereçam cursos profissionalizan-
tes gratuitos aos condenados em regime semiaberto 
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e aos usuários ou dependentes de drogas em fase de 
reabilitação.

A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), já prevê, em seu art. 122, inciso II, 
que, por meio da concessão do benefício da saída 
temporária, os condenados em regime semiaberto po-
derão, sem vigilância direta, frequentar curso supletivo 
profissionalizante na Comarca do Juízo da Execução. 

Conforme destacou o penalista Julio Fabbrini Mi-
rabete, “as saídas temporárias servem para estimular o 
preso a observar boa conduta e, sobretudo, para fazer-
-lhe adquirir um sentido mais profundo de sua própria 
responsabilidade, influindo favoravelmente sobre sua 
psicologia”. Assim, a participação em curso profissio-
nalizante contribui para a aplicação do princípio da 
individualização da pena, promovendo a recuperação 
e a reinserção social do condenado.

Por sua vez, da mesma forma, a Lei nº 11.343, 
de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), possui um 
capítulo específico que trata sobre atividades de aten-
ção e de reinserção social de usuários ou dependentes 
de drogas (Capítulo II do Título III), visando à melho-
ria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos 
danos associados ao uso de drogas. Em seu art. 21, 
informa que constituem atividades de reinserção social 
do usuário ou do dependente de drogas e respectivos 
familiares aquelas destinadas para a sua integração 
ou reintegração em redes sociais.

Diante do exposto, propõe-se que os serviços 
sociais autônomos, como entidades que colaboram 
com o Poder Público em atividades de interesse pú-
blico, ofereçam cursos profissionalizantes gratuitos 
aos condenados em regime semiaberto e aos usuá-
rios ou dependentes de drogas em fase de reabilita-
ção, como medida para promover a sua recuperação 
e reinserção social.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.210, DE 11 JULHO DE 1984

                       Institui a Lei de Execução Penal.

....................................................................................
Art. 20. As atividades educacionais podem ser 

objeto de convênio com entidades públicas ou par-
ticulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos 
especializados.
....................................................................................

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em 
regime semi-aberto poderão obter autorização para 
saída temporária do estabelecimento, sem vigilância 
direta, nos seguintes casos:
....................................................................................

II – freqüência a curso supletivo profissionalizan-
te, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na 
Comarca do Juízo da Execução;
....................................................................................

LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Sistema Nacional de Políticas Pú-
blicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve 
medidas para prevenção do uso indevido, 
atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; estabelece normas 
para repressão à produção não autorizada 
e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes 
e dá outras providências.

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

TÍTULO III 
Das Atividades de Prevenção do uso Indevido, 

Atenção e Reinserção Social 
de Usuários e Dependentes de Drogas

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

CAPÍTULO II 
Das Atividades de Atenção e de Reinserção So-

cial

de Usuários ou Dependentes de Drogas
Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usu-

ário e dependente de drogas e respectivos familiares, 
para efeito desta Lei, aquelas que visem à melhoria da 
qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas. 

Art. 21. Constituem atividades de reinserção social 
do usuário ou do dependente de drogas e respectivos 
familiares, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas 
para sua integração ou reintegração em redes sociais. 

Art. 22. As atividades de atenção e as de rein-
serção social do usuário e do dependente de drogas 
e respectivos familiares devem observar os seguintes 
princípios e diretrizes:

I – respeito ao usuário e ao dependente de dro-
gas, independentemente de quaisquer condições, ob-
servados os direitos fundamentais da pessoa humana, 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e da Política Nacional de Assistência Social;

II – a adoção de estratégias diferenciadas de aten-
ção e reinserção social do usuário e do dependente 
de drogas e respectivos familiares que considerem as 
suas peculiaridades socioculturais; 

III – definição de projeto terapêutico individualiza-
do, orientado para a inclusão social e para a redução 
de riscos e de danos sociais e à saúde;
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IV – atenção ao usuário ou dependente de drogas 
e aos respectivos familiares, sempre que possível, de 
forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

V – observância das orientações e normas ema-
nadas do Conad;

VI – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de 
controle social de políticas setoriais específicas.

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desen-
volverão programas de atenção ao usuário e ao depen-
dente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério 
da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta 
Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão conceder benefícios às ins-
tituições privadas que desenvolverem programas de 
reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do 
dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. 

Art. 25. As instituições da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à 
saúde e da assistência social, que atendam usuários 
ou dependentes de drogas poderão receber recursos 
do Funad, condicionados à sua disponibilidade orça-
mentária e financeira.

Art. 26. O usuário e o dependente de drogas 
que, em razão da prática de infração penal, estiverem 
cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos 
a medida de segurança, têm garantidos os serviços 
de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sis-
tema penitenciário.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 232, DE 2013 

Altera as Leis nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
para reservar 30 % dos recursos do Fundo 
Partidário e 30 % do tempo da propaganda 
partidária gratuita, bem como da propagan-
da eleitoral, no rádio e na televisão, para a 
promoção e difusão da participação política 
das mulheres.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 44 e 49 da Lei nº 9.096, de 

1995, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 44.  .........................................................
 .......................................................................

V – na criação e manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação política 
das mulheres conforme percentual que será 
fixado pelo órgão nacional de direção partidá-
ria, observado o mínimo de 30 % (trinta por 
cento) do total.
 ............................................................. “ (NR)

“Art. 49.  .........................................................
 .......................................................................
Parágrafo único. O órgão de direção nacional 
do partido reservará um percentual do tempo 
de que trata este artigo para a promoção e 
difusão da participação política das mulhe-
res, observado o mínimo de 30 % (trinta por 
cento).” (NR)

Art. 2º O art. 47 da Lei nº 9.504, de 1997, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47.  .........................................................
 .......................................................................
§ 7º Os partidos utilizarão ao menos 30 % 
(trinta por cento) do tempo de que trata este 
artigo para a campanha e divulgação de can-
didaturas de mulheres.” (NR)

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

Justificação

A representação equilibrada dos sexos nas di-
ferentes instâncias de deliberação política, em par-
ticular nas diferentes Casas do Poder Legislativo, é 
considerada hoje um importante indicador de eficácia 
e solidez das instituições democráticas e, por conse-
guinte, um objetivo a ser perseguido no desenho da 
regra eleitoral de um país.

Essa a razão de a Lei nº 9.504, de 1997, Lei das 
Eleições, haver previsto, no § 3º de seu art. 10, que 
cada partido preencheria o mínimo de 30 % e o máxi-
mo de 70 % com candidaturas do mesmo sexo.

Importa assinalar, contudo, que diversas eleições 
ocorridas na vigência da norma mencionada não con-
seguiram elevar a representação feminina na Câma-
ra dos Deputados a patamares superiores a 10 % do 
total de cadeiras.

Esse percentual situa o Brasil no grupo de paí-
ses com pior desempenho no mundo no que se refere 
à participação das mulheres no Poder Legislativo. Na 
América Latina, nos encontramos nos últimos lugares 
na perspectiva desse indicador, atrás inclusive dos 
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poucos países da região cuja legislação não prevê re-
serva de candidaturas ou de cadeiras para mulheres. 
No plano mundial, o Brasil está próximo de países nos 
quais a situação das mulheres, inclusive no que respei-
ta à garantia de direitos civis fundamentais, é precária.

É claro que essa disparidade entre o número de 
candidatas que ingressa no processo eleitoral e o nú-
mero daquelas efetivamente eleitas deve-se, fundamen-
talmente, à personalização do voto que nosso sistema 
impõe. O contraste com a Argentina, que exige alter-
nância de sexos, na proporção de 1 para 3, nas listas 
partidárias bloqueadas é esclarecedor. A garantia de 
um terço das candidaturas, em posições competitivas 
das listas, assegura hoje aos argentinos uma Câmara 
com 42 % de mulheres entre seus integrantes.

A mudança a regra eleitoral é um processo com-
plexo entre nós, como atesta a quantidade de tentativas 
frustradas, desde a década de 1990, de implantar uma 
reforma política no Brasil. Cumpre, portanto, desatar o 
nó da baixa participação das mulheres no Legislativo 
de outras maneiras.

Esse o objetivo do presente projeto de lei. Para 
tanto, estabelece a reserva mínima de 30 % dos recur-
sos do fundo partidário (ao invés dos 5 % que vigoram 
hoje) para a criação e manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação das mulheres na 
política. Determina, além disso, a reserva de 30 % do 
tempo de propaganda partidária gratuita e da propa-
ganda eleitoral, no rádio e na televisão. 

Dessa maneira, as candidaturas de mulheres exi-
gidas pela lei, de posse dos instrumentos indispensáveis 
para apresentar propostas e fazer campanhas, poderão 
escapar da condição de mero “requisito burocrático” para 
a composição das listas, situação em que a maioria se 
encontra hoje, e conquistar competitividade eleitoral.

Essas as razões por que peço apoio para o pre-
sente projeto de lei.

Sala das Sessões, 12 de junho 2013. – Senadora 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

Texto Compilado
Mensagem de veto
Vide Lei nº 9.693, de 1998

Dispõe sobre partidos políticos, regulamen-
ta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V, da Consti-
tuição Federal.

O Vice-Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidá-
rio serão aplicados:

I – na manutenção das sedes e serviços do par-
tido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer 
título, observado neste último caso o limite máximo de 
50% (cinquenta por cento) do total recebido; (Redação 
dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

II – na propaganda doutrinária e política;
III – no alistamento e campanhas eleitorais;
IV – na criação e manutenção de instituto ou 

fundação de pesquisa e de doutrinação e educação 
política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por 
cento do total recebido.

V – na criação e manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação política das mu-
lheres conforme percentual que será fixado pelo órgão 
nacional de direção partidária, observado o mínimo 
de 5% (cinco por cento) do total. (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de dire-
ção partidária de qualquer nível devem ser discrimina-
das as despesas realizadas com recursos do Fundo 
Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça 
Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos 
I e IV deste artigo.

§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, 
investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do 
Fundo Partidário.

§ 3º Os recursos de que trata este artigo não 
estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.504, 
de 30.9.1997) 

§ 4o Não se incluem no cômputo do percentual 
previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos 
de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

§ 5o O partido que não cumprir o disposto no 
inciso V do caput deste artigo deverá, no ano sub-
sequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois intei-
ros e cinco décimos por cento) do Fundo Partidário 
para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo 
para finalidade diversa. (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009) 
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TÍTULO IV 
Do Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão

Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada 
ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio 
e televisão será realizada entre as dezenove horas e 
trinta minutos e as vinte e duas horas para, com ex-
clusividade:

I – difundir os programas partidários;
II – transmitir mensagens aos filiados sobre a exe-

cução do programa partidário, dos eventos com este 
relacionados e das atividades congressuais do partido;

III – divulgar a posição do partido em relação a 
temas político-comunitários.

IV – promover e difundir a participação política 
feminina, dedicando às mulheres o tempo que será 
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, ob-
servado o mínimo de 10% (dez por cento). (Incluído 
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1º Fica vedada, nos programas de que trata 
este Título:

I – a participação de pessoa filiada a partido que 
não o responsável pelo programa;

II – a divulgação de propaganda de candidatos a 
cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou 
de outros partidos;

III – a utilização de imagens ou cenas incorretas 
ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos 
que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comuni-
cação.

§ 2o O partido que contrariar o disposto neste 
artigo será punido: (Redação dada pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

I – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em bloco, com a cassação do direito de transmissão 
no semestre seguinte; (Incluído pela Lei nº 12.034, 
de 2009)

II – quando a infração ocorrer nas transmissões 
em inserções, com a cassação de tempo equivalente 
a 5 (cinco) vezes ao da inserção ilícita, no semestre 
seguinte. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3o A representação, que somente poderá ser 
oferecida por partido político, será julgada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral quando se tratar de programa em blo-
co ou inserções nacionais e pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais quando se tratar de programas em bloco ou 
inserções transmitidos nos Estados correspondentes. 
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4o O prazo para o oferecimento da representa-
ção encerra-se no último dia do semestre em que for 

veiculado o programa impugnado, ou se este tiver sido 
transmitido nos últimos 30 (trinta) dias desse período, 
até o 15o (décimo quinto) dia do semestre seguinte. 
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 5o Das decisões dos Tribunais Regionais Eleito-
rais que julgarem procedente representação, cassan-
do o direito de transmissão de propaganda partidária, 
caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que 
será recebido com efeito suspensivo. (Incluído pela Lei 
nº 12.034, de 2009)

§ 6o A propaganda partidária, no rádio e na tele-
visão, fica restrita aos horários gratuitos disciplinados 
nesta Lei, com proibição de propaganda paga. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão fi-
cam obrigadas a realizar, para os partidos políticos, 
na forma desta Lei, transmissões gratuitas em âmbito 
nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabi-
lidade dos respectivos órgãos de direção.

§ 1º As transmissões serão em bloco, em cadeia 
nacional ou estadual, e em inserções de trinta segun-
dos e um minuto, no intervalo da programação normal 
das emissoras.

§ 2º A formação das cadeias, tanto nacional 
quanto estaduais, será autorizada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, que fará a necessária requisição dos 
horários às emissoras de rádio e de televisão, mediante 
requerimento dos órgãos nacionais dos partidos, com 
antecedência mínima de quinze dias.

§ 3º No requerimento a que se refere o parágrafo 
anterior, o órgão partidário solicitará conjuntamente a 
fixação das datas de formação das cadeias, nacional 
e estaduais.

§ 4º O Tribunal Superior Eleitoral, independente-
mente do âmbito nacional ou estadual da transmissão, 
havendo coincidência de data, dará prioridade ao par-
tido que apresentou o requerimento em primeiro lugar.

§ 5º As fitas magnéticas com as gravações dos 
programas em bloco ou em inserções serão entregues 
às emissoras com a antecedência mínima de doze ho-
ras da transmissão.

§ 6º As inserções a serem feitas na programação 
das emissoras serão determinadas:

I – pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solici-
tadas por órgão de direção nacional de partido;

II – pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando soli-
citadas por órgão de direção estadual de partido.
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§ 7º Em cada rede somente serão autorizadas 
até dez inserções de trinta segundos ou cinco de um 
minuto por dia.

Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições 
especiais podem ser pactuadas diretamente entre as 
emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de di-
reção do partido, obedecidos os limites estabelecidos 
nesta Lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral 
da respectiva jurisdição.

Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior 
Eleitoral que não atenda ao disposto no art. 13 tem 
assegurada a realização de um programa em cadeia 
nacional, em cada semestre, com a duração de dois 
minutos. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8)

Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 
13 tem assegurado: (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-
8) (Vide Lei nº 9.259, de 1996)

I – a realização de um programa, em cadeia 
nacional e de um programa, em cadeia estadual em 
cada semestre, com a duração de vinte minutos cada;

II – a utilização do tempo total de quarenta minu-
tos, por semestre, para inserções de trinta segundos 
ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo 
nas emissoras estaduais.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

       Estabelece normas para as eleições.

O Vice Presidente da República no exercício do 
cargo de Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Do Registro de Candidatos

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos 
para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, 
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até 
cento e cinqüenta por cento do número de lugares a 
preencher.

§ 1º No caso de coligação para as eleições pro-
porcionais, independentemente do número de partidos 
que a integrem, poderão ser registrados candidatos até 
o dobro do número de lugares a preencher.

§ 2º Nas unidades da Federação em que o número 
de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados 
não exceder de vinte, cada partido poderá registrar 
candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual 
ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo 

coligação, estes números poderão ser acrescidos de 
até mais cinqüenta por cento. 

§ 3o Do número de vagas resultante das regras 
previstas neste artigo, cada partido ou coligação pre-
encherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máxi-
mo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de 
cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º Em todos os cálculos, será sempre despre-
zada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se 
igual ou superior.

§ 5º No caso de as convenções para a escolha 
de candidatos não indicarem o número máximo de 
candidatos previsto no caput e nos §§ 1º e 2º deste 
artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos 
poderão preencher as vagas remanescentes até ses-
senta dias antes do pleito.
....................................................................................

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e 
os canais de televisão por assinatura mencionados no 
art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anterio-
res à antevéspera das eleições, horário destinado à 
divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, 
na forma estabelecida neste artigo.

§ 1º A propaganda será feita:
I – na eleição para Presidente da República, às 

terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco 

minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cin-
co minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco 
minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte ho-
ras e cinqüenta e cinco minutos, na televisão;

II – nas eleições para Deputado Federal, às ter-
ças e quintas-feiras e aos sábados:

a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete 
horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte 
e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, 
no rádio;

b) das treze horas e vinte e cinco minutos às 
treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e 
cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte 
minutos, na televisão;

III – nas eleições para Governador de Estado e do 
Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e vinte minutos 
e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009)
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b) das treze horas às treze horas e vinte minu-
tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas 
e cinquenta minutos, na televisão, nos anos em que 
a renovação do Senado Federal se der por 1/3 (um 
terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

c) das sete horas às sete horas e dezoito minutos 
e das doze horas às doze horas e dezoito minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

d) das treze horas às treze horas e dezoito mi-
nutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas 
e quarenta e oito minutos, na televisão, nos anos em 
que a renovação do Senado Federal se der por 2/3 
(dois terços); (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV – nas eleições para Deputado Estadual e De-
putado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas e vinte minutos às sete horas 
e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos 
às doze horas e quarenta minutos, no rádio, nos anos 
em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3 
(um terço); (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

b) das treze horas e vinte minutos às treze ho-
ras e quarenta minutos e das vinte horas e cinquenta 
minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televi-
são, nos anos em que a renovação do Senado Federal 
se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009)

c) das sete horas e dezoito minutos às sete ho-
ras e trinta e cinco minutos e das doze horas e dezoi-
to minutos às doze horas e trinta e cinco minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

d) das treze horas e dezoito minutos às treze ho-
ras e trinta e cinco minutos e das vinte horas e quarenta 
e oito minutos às vinte e uma horas e cinco minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Sena-
do Federal se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

V – na eleição para Senador, às segundas, quar-
tas e sextas-feiras:

a) das sete horas e quarenta minutos às sete ho-
ras e cinquenta minutos e das doze horas e quarenta 
minutos às doze horas e cinquenta minutos, no rádio, 
nos anos em que a renovação do Senado Federal 
se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela Lei nº 
12.034, de 2009)

b) das treze horas e quarenta minutos às treze 
horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas e 
dez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na 
televisão, nos anos em que a renovação do Senado 
Federal se der por 1/3 (um terço); (Redação dada pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

c) das sete horas e trinta e cinco minutos às sete 
horas e cinquenta minutos e das doze horas e trinta e 
cinco minutos às doze horas e cinquenta minutos, no 
rádio, nos anos em que a renovação do Senado Fe-
deral se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela Lei nº 
12.034, de 2009)

d) das treze horas e trinta e cinco minutos às tre-
ze horas e cinquenta minutos e das vinte e uma horas 
e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, 
na televisão, nos anos em que a renovação do Sena-
do Federal se der por 2/3 (dois terços); (Incluído pela 
Lei nº 12.034, de 2009)

VI – nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, 
às segundas, quartas e sextas-feiras:

a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e 
das doze horas às doze horas e trinta minutos, no rádio;

b) das treze horas às treze horas e trinta minu-
tos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e uma 
horas, na televisão;

VII – nas eleições para Vereador, às terças e 
quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários 
previstos no inciso anterior.

§ 2º Os horários reservados à propaganda de 
cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão 
distribuídos entre todos os partidos e coligações que 
tenham candidato e representação na Câmara dos 
Deputados, observados os seguintes critérios :

I – um terço, igualitariamente;
II – dois terços, proporcionalmente ao número 

de representantes na Câmara dos Deputados, con-
siderado, no caso de coligação, o resultado da soma 
do número de representantes de todos os partidos 
que a integram.

§ 3o Para efeito do disposto neste artigo, a repre-
sentação de cada partido na Câmara dos Deputados 
é a resultante da eleição. (Redação dada pela Lei nº 
11.300, de 2006)

§ 4º O número de representantes de partido que 
tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado 
outro corresponderá à soma dos representantes que 
os partidos de origem possuíam na data mencionada 
no parágrafo anterior. 
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§ 5º Se o candidato a Presidente ou a Governa-
dor deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, 
e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta 
Lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os can-
didatos remanescentes.

§ 6º Aos partidos e coligações que, após a apli-
cação dos critérios de distribuição referidos no caput, 
obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a 
trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-
-lo para uso em tempo equivalente.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 2013

Altera a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 
2006, que Cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, para determinar a reserva de vagas 
gratuitas nos cursos técnicos de forma-
ção inicial e continuada, oferecidos pelos 
Serviços Nacionais de aprendizagem, para 
mulheres em situação de violência domés-
tica e familiar.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo II do Título III da Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes artigos:

“Art. 9º-A. Os Serviços Nacionais de Aprendi-
zagem, constituídos pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comercial (SENAC), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SE-
NAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (SESCO-
OP), bem como o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 
reservarão, no mínimo, cinco por cento das 
vagas dos cursos de capacitação e dos cursos 
técnicos de formação inicial e continuada para 
mulheres em situação de violência doméstica 
ou familiar, inseridas no cadastro de que trata 
o §1º do art. 9º.
§ 1º Os cursos de que trata o caput deste ar-
tigo serão gratuitos.
§ 2º As mulheres em situação de violência do-
méstica ou familiar que optarem por participar 

dos cursos de que trata o caput serão enca-
minhadas aos Serviços Nacionais de Aprendi-
zagem e ao SEBRAE pelo Ministério Público.” 

“Art. 9º-B. As entidades especificadas no caput 
do artigo anterior deverão comunicar, semes-
tralmente, ao Tribunal de Contas da União e 
aos Ministérios do Trabalho e Emprego, e da 
Educação, o total de mulheres atendidas, nos 
termos do art. 9º-A, em seus cursos.”

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

Justificação

A violência doméstica e familiar contra a mulher 
é uma realidade mundial, que vem sendo enfrentada 
de maneira mais efetiva nos últimos anos. Há uma 
busca crescente de novas estratégias para a erradi-
cação de padrões de submissão e violência a que 
são, cotidianamente, submetidas as mulheres, em 
todo o mundo. 

No Brasil, um marco fundamental dessa luta foi 
a promulgação da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 
2006, a chamada Lei Maria da Penha, a partir da qual 
a violência contra as mulheres passou a ter, na nossa 
sociedade, maior divulgação e atenção por parte das 
autoridades. 

Deve-se levar em conta que, diante da multiplici-
dade de problemas que envolvem a mulher que sofre 
com a violência doméstica e familiar, as ações que se 
destinam a sua proteção precisam ser multidiscipli-
nadas. Nessa ótica, um dos maiores desafios é o de 
proporcionar, à agredida, independência financeira, 
garantindo que ela tenha meios para prover a si, e a 
seus filhos, sem a necessidade de continuar conviven-
do com o agressor.

Por isso, apresentamos o presente projeto de lei, 
acrescentando à Lei Maria da Penha dispositivo que 
garanta, a essas brasileiras, acesso gratuito aos cursos 
de qualificação oferecidos pelos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem. Dessa forma, essas mulheres terão a 
oportunidade de serem inseridas no mercado de tra-
balho, passando a gerar sua própria renda, dando um 
passo decisivo no rompimento do ciclo de violência do 
qual são vítimas. 

Essas são as razões pelas quais esperamos 
contar com o apoio de nossos Pares para aprovação 
de tão relevante matéria.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006

Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal; e dá outras providências.

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

CAPÍTULO II 
Da Assistência à Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar será prestada de for-
ma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no 
Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segu-
rança Pública, entre outras normas e políticas públicas 
de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclu-
são da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua in-
tegridade física e psicológica:

I – acesso prioritário à remoção quando servidora 
pública, integrante da administração direta ou indireta;

II – manutenção do vínculo trabalhista, quando 
necessário o afastamento do local de trabalho, por 
até seis meses.

§ 3º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar compreenderá o aces-
so aos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os serviços de con-
tracepção de emergência, a profilaxia das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros pro-
cedimentos médicos necessários e cabíveis nos 
casos de violência sexual.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões com-
petentes.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Aviso nº 31, de 2013 
(nº 667/2013, na origem), do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 1.339/2013-
TCU, referente ao acompanhamento da operação de 
crédito autorizada pela Resolução nº 49, de 2012, do 
Senado Federal (TC 043.514/2012-0).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 31, DE 2013

 
Aviso nº 667-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 29 de maio de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 043.514/2012-0, 
na Sessão Ordinária de 29-5-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e 
que eventuais providências a cargo dessa Presidência 
serão posteriormente comunicadas.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Aviso nº 31, de 2013, apensado ao proces-
sado da Resolução nº 49, de 2012, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – O Senado Federal recebeu os Ofí-
cios nºs 98 e 99, de 12 de junho de 2013, da Ministra 
de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, em resposta aos Requerimentos nºs 1.101, 
de 2012, e 1.102, de 2012, de informações, do Se-
nador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
155, de 2013, do Presidente da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição, 
por inconstitucionalidade, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 2009, do De-
putado Carlos Bezerra, que altera o Decreto-Lei nº 
116, de 25 de janeiro de 1967, para alterar o prazo 
prescricional das ações contra extravio de carga e 
das ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas 
e avarias ou danos à carga. 

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 155/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição, por inconstitucionalidade e ausência de 
mérito, do Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 2009, 
que “Altera o Decreto-Lei nº 116, de 25 de janeiro de 
1967, para alterar o prazo prescricional das ações con-
tra extravio de carga e das aços por falta de conteúdo, 
diminuição, perdas e avarias ou danos á carga”, de 
autoria do Deputado Carlos Bezerra.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com referência ao expediente recebido, foi en-
caminhado à publicação o Parecer nº 526, de 2013, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
concluindo, por unanimidade, pela inconstitucionali-
dade da matéria. 

A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do 
Regimento Interno, determina o arquivamento defini-
tivo da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 135, de 
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 135/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 12 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2012, de 
autoria do Deputado Dr. Ubiali, que regula o exercício 
da atividade de condução de veículos de emergência, 
e a Emendas nºs 1-CCJ-CAS e 2-CCJ-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemar Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com referência ao Ofício nº 135, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 62, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei do Senado nº 299, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 62/2013/CE  

Brasília, 11 de Junho de 2013

Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
comunico a Vossa Excelência que, na reunião reali-
zada nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Ex-
celência, o Senhor Vital do Rêgo, ao projeto de Lei do 
Senado nº 299, de 2010, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Inácio Arruda, que “Institui a Semana Nacio-
nal da Doação de Cordão Umbilical”, foi dado como 
definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vi-
ce-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Com referência ao Ofício nº 62, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 158, de 
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2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
119, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 158/2013-CDR/PRES 

Brasília, 5 de Junho de 2013

Assunto: Decisão Terminativa.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no § 2º do art. 91 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que durante a 13ª Reunião, realizada nesta 
data, esta Comissão aprovou com as Emendas nºs 01-
CI/CDR, 02-CI/CDR e 03-CI/CDR, o Projeto de Lei do 
Senado nº 119, de 2011, que “altera as Leis nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979 (Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano), e nº 10.257, de 10 de Julho de 2001 
(Estatuto da Cidade), para incluir a diretriz de implan-
tação de eventuais redes subterrâneas de serviços 
previamente às obras de pavimentação, bem como 
vedar a concessão de financiamento federal a obras 
municipais que não sigam esse princípio”.

Respeitosamente, – Senador Antônio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Com referência ao Ofício nº 158, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 156, de 
2013, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
3, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 156/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 12 de junho de 2013

Assunto: Decisão terminativa 

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, com a Emenda nº 1º-CDH-CCJ, Pro-

jeto de Lei do Senado nº 3, de 2010, que “assegura o 
registro público aos prenomes indígenas”, de autoria 
do Senador Cristovam Buarque.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Com referência ao Ofício nº 156, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 153, de 
2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
18, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 153/2013-CDR/PRES

Brasília, 5 de junho de 2013

Assunto: Decisão terminativa.

Senhor Presidente,
 Nos termos do disposto no § 2º do art. 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que durante a 13º Reunião, rea-
lizada nesta data, esta Comissão rejeitou o Projeto 
de Lei da Câmara nº 18, de 2010, que “modifica a 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que re-
gulamenta a alínea “c” do art. 159 da Constituição 
Federal, institui o Fundo Constitucional de Financia-
mento do Norte  – FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-oeste – FCO, e dá outras 
providências. (Restringe a aplicação dos recursos 
dos Fundos à região onde foram encontradas as 
operações).”

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente, da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/
PCdoB – CE) – Com referência ao Ofício nº 153, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que a matéria seja apreciada 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 18 37821 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu 
expediente, dos Senadores Jorge Viana e Luiz Hen-
rique, referente aos Requerimentos de missão nºs 
239 e nº 257, de 2013, respectivamente, por meio do 
qual relatam participação em viagem técnica à Bélgi-

ca, França e Inglaterra, destinada a discutir a agenda 
ambiental e florestal brasileira, no período de 6 a 10 
de maio de 2013.

O expediente vai à publicação.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

É o seguinte o expediente:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo pre-
visto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apre-
ciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 97, de 2011 (nº 2.935/2008, na Casa de origem, da 
Deputada Alice Portugal), que dispõe sobre a desti-
nação dos bens de valor cultural, artístico ou histórico 
aos museus, nas hipóteses que descreve.

Tendo sido apreciado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 97, de 2011, vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 35, de 2013, do Senador Aécio Neves, que altera 
o Regimento Interno para estabelecer novo procedi-
mento à arguição de indicados a integrar o Supremo 
Tribunal Federal.

Ao Projeto foi oferecida a Emenda nº 1 – Plen.

É a seguinte a Emenda:

EMENDA Nº 1, DE 2013 
(De Plenário) 

(ao PRS nº 35, de 2013)

Dê-se ao caput do art. 383-A do Regimento In-
terno do Senado Federal, na forma do Projeto de Re-
solução do Senado nº 35, de 2013, a redação que se 
segue, modificando-se, em decorrência, a ementa da 
proposição para altera o Regimento Interno para es-
tabelecer novo procedimento à arguição de indicados 
a integrar o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
Superiores:

“Art. 383-A. Na apreciação do Senado Federal 
sobre a escolha de Ministro do Supremo Fede-
ral e dos Tribunais Superiores observar-se-ão 
as seguintes normas:
 ...................................................................... “

Justificação

O Projeto de Resolução do Senado (PRS nº 35, 
de 2013, de forma absolutamente correta, busca aper-
feiçoar o processo de apreciação, pelo Senado Fede-
ral, do nome dos indicados para compor o Supremo 
Tribunal Federal.

Trata-se, indiscutivelmente, de norma que está a 
exigir alteração para que esta Casa esteja à altura do 
seu papel institucional na matéria.

Entretanto, parece-nos que se impõe alterar a 
proposição elaborada pelo eminente Senador Aécio 

Neves, para que os procedimentos nela previstos se-
jam estendidos, igualmente, à escolha dos Ministros 
dos Tribunais Superiores, tendo em vista a importância 
do processo de definição desses nomes.

Efetivamente, em nosso entendimento, não se 
justifica que tenhamos procedimentos diversos nos 
dois casos, tendo em vista a grande similaridade en-
tre eles e a identidade do papel do Senado Federal 
nos dois casos.

Assim, temos a certeza que essa alteração irá 
representar aperfeiçoamento na proposição e contri-
buir para que a escolha daqueles que irão integrar os 
postos máximos do Poder Judiciário em todos os seus 
ramos seja a mais democrática e cidadã possível.

Sala da Comissão, – Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Reso-
lução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nada mais havendo a tratar e diante da neces-
sidade imperiosa de nós nos somarmos aos manifes-
tantes brasileiros, eu encerro a sessão, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima 
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, 
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 14, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória 
nº 608, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 14, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre crédito presumido apurado com 
base em créditos decorrentes de diferenças 
temporárias oriundos de provisões para cré-
ditos de liquidação duvidosa nas condições 
que estabelece e dispõe sobre os títulos de 
crédito e instrumentos emitidos por instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para 
composição de seu patrimônio de referencia, 
e altera a Lei n° 12.249, de 11 de junho de 
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2010 (proveniente da Medida Provisória nº 
608, de 2013).
Parecer sob nº 22, de 2013, da Comissão 
Mista, Relator: Senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB/PB); e Relator Revisor: Deputado Al-
fredo Kaefer (PSDB/PR), favorável à Medida 
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 14, de 2013, que oferece; e pela 
rejeição das Emendas nº 1 a 28.
(Lido no Senado Federal no dia 13.06.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 15.04.2013)
Prazo final prorrogado: 28.06.2013

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória  
nº 609, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, na forma do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2013, que reduz a zero as alíquotas da Con-
tribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-Importação incidentes sobre a 
receita decorrente da venda no mercado in-
terno e sobre a importação de produtos que 
compõem a cesta básica, altera as Leis nºs 
10.925, de 23 de julho de 2004, 10.147, de 
21 de dezembro de 2000, 10.825, de 30 de 
abril de 2004, 12.058, de 13 de outubro de 
2009, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 
12.599, de 23 de março de 2012, 10.485, de 
3 de julho de 2002, 10.438, de 26 de abril 
de 2002, 10.848, de 15 de março de 2004, 
12.783, de 11 de janeiro de 2013, 9.074, de 7 
de julho de 1995, e 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996; revoga dispositivo da Lei nº 12.767, 
de 27 de dezembro de 2012; e dá outras pro-
vidências (proveniente da Medida Provisória 
nº 609, de 2013).
Parecer sob nº 21, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Edinho Araújo (PMDB/
SP); e Relator Revisor: Senador Lobão Filho 
(PMDB/MA), favorável à Medida Provisória e 
às Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 
21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57 a 
60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 
95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 
123, 126 e 127, nos termos do Projeto de Lei 
de Conversão nº 15, de 2013, que oferece; e 
pela rejeição das demais emendas.
(Lido no Senado Federal no dia 12.06.2013)

(Sobrestando pauta a partir de 22.04.2013)
Prazo final prorrogado: 05.07.2013

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 428, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria do Deputado Gilmar Machado, que 
altera a Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre 
empregados da cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, 
f, devem comparecer a essa Casa, anualmen-
te, para prestar contas de suas atividades nos 
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.
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6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
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nº 7, de 2013, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2010, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Valter Pereira, que altera os 
arts. 92 e 111-A da Constituição Federal, 
para explicitar o Tribunal Superior do Traba-
lho como órgão do Poder Judiciário, alterar 
os requisitos para o provimento dos cargos 
de Ministros daquele Tribunal e modificar-lhe 
a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2002

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 268, 
de 2002 (nº 7.703/2006, naquela Casa), do 
Senador Benício Sampaio, que dispõe sobre 
o exercício da Medicina.
Pareceres sob nºs 1.734 a 1.736, de 2012, 
das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável 
parcialmente ao Substitutivo, com as seguin-
tes adequações:
– rejeição dos incisos VII e VIII do caput do art. 
4º do Substitutivo da Câmara, mantendo-se a 
redação original do inciso VIII do caput do art. 
4º oferecida pelo Senado;
– rejeição do inciso VII do § 5º e do § 8º do 
art. 4º do Substitutivo da Câmara;
– rejeição dos §§ 2º e 7º do art. 4º do Substituti-
vo da Câmara, mantendo-se a redação original 
oferecida pelo Senado para esses dispositivos;

– manutenção do art. 8º do projeto original-
mente aprovado pelo Senado;
– de Educação, Cultura e Esporte (em audiên-
cia, nos termos do Requerimento nº 140, de 
2010), Relator: Senador Cássio Cunha Lima, 
favorável, acatando as adequações da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora 
Lúcia Vânia, favorável, acatando as adequa-
ções da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, exceto a rejeição do inciso VII do 
§5º do art. 4º do Substitutivo da Câmara.

13 
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
565, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos de 
Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008, que já 
se encontram apensados, por regularem ma-
téria correlata (progressão de regime penal).

14 
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 572, de 2013, do Senador Lobão Filho, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 19, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática 
(declara A Voz do Brasil Patrimônio Cultural 
Imaterial do Brasil).

15 
REQUERIMENTO Nº 577, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
577, de 2013, do Senador Clésio Andrade, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e 
215 , de 2008, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (normas para as eleições).

16 
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
578, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 387, de 2011, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
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ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (registro e disseminação da produ-
ção técnico-científica).

17 
REQUERIMENTO Nº 579, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 579, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012, por 
regularem matéria correlata (ação regressiva 
previdenciária). 

18 
REQUERIMENTO Nº 594, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 594, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de 
2013, por regularem matéria correlata (bene-
fícios previdenciários).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 33 mi-
nutos.)
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	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P22: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 22    
	LNormal: 


	P23: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     23
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P24: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 24    
	LNormal: 


	P25: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     25
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P26: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 26    
	LNormal: 


	P27: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     27
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P28: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 28    
	LNormal: 


	P29: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     29
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P30: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 30    
	LNormal: 


	P31: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     31
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P32: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 32    
	LNormal: 


	P33: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     33
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P34: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 34    
	LNormal: 


	P35: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     35
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P36: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 36    
	LNormal: 


	P37: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     37
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P38: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 38    
	LNormal: 


	P39: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     39
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P40: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 40    
	LNormal: 


	P41: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     41
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P42: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 42    
	LNormal: 


	P43: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     43
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P44: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 44    
	LNormal: 


	P45: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     45
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P46: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 46    
	LNormal: 


	P47: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     47
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P48: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 48    
	LNormal: 


	P49: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     49
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P50: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 50    
	LNormal: 


	P51: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     51
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P52: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 52    
	LNormal: 


	P53: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     53
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P54: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 54    
	LNormal: 


	P55: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     55
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P56: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 56    
	LNormal: 


	P57: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     57
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P58: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 58    
	LNormal: 


	P59: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     59
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P60: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 60    
	LNormal: 


	P61: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     61
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P62: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 62    
	LNormal: 


	P63: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     63
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P64: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 64    
	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 




