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Ata da 39ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 1º de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Srs. Jorge Viana, Antonio Carlos Rodrigues, 
Ataídes Oliveira e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 43 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 227, 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, da Constituição 
Federal, e atendendo aos arts. 215, inciso I, e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
solicitados ao Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil os seguintes esclarecimentos acerca dos spre-
ads verificados nas operações de adiantamento de 
antecipação de faturas de cartão de crédito:

1. No Relatório de Política Monetária e Operações 
de Crédito da competência de janeiro de 2013, consta 
o Quadro XVI, no qual se verifica que a taxa média 
cobrada nas operações de adiantamento de faturas 
de cartão de crédito foi de 29,3% ao ano. A operação, 
como se sabe, não tem risco de crédito, que, em geral, 
é a explicação prevalecente para os elevados spreads 
bancários no Brasil. A taxa de 29,3%, entretanto, é taxa 
média; para alguns empresários de pequeno porte a 
taxa de desconto tem sido de até 66,7% ao ano. Em 
vista disso, pergunta-se:

1. O que explica tão elevado spread nessas opera-
ções de adiantamento em que não há risco de crédito?

2. O Banco Central avalia que o mercado de cre-
denciamento no Brasil é excessivamente concentrado 
ou tem algum outro tipo de falha de mercado?

3. Em caso positivo à questão nº 2, que providên-
cias vêm sendo tomadas para a solução do problema?

Justificação

As taxas de desconto cobradas de pequenos co-
merciantes em operações de antecipação de faturas 
de cartão de crédito chegam a 4,35% ao mês, o que 
equivale à taxa de 66,7% ao ano, enquanto, segundo 
o Relatório de Política Monetária e Operações de Cré-
dito do Banco Central para o exercício de janeiro de 
2013, a taxa de captação das operações para pessoas 
jurídicas é de aproximadamente 7,2% ao ano, e a taxa 
média cobrada nessas operações de adiantamento de 
faturas de cartão é de 29,6% ao ano.

Dessas circunstâncias resultam duas conclusões 
importantes. Em primeiro lugar, há grande variação 
entre as taxas preferenciais e as taxas mais elevadas; 
em segundo, há grande spread na média da modali-
dade em relação à taxa de captação para operações 
de pessoas jurídicas.

Parece não haver explicação lógica para a dis-
crepância entre taxas preferenciais e as cobradas dos 
pequenos comerciantes, uma vez que o risco de cré-
dito inexiste nessas operações. A tributação é idêntica 
para grandes e pequenos clientes e os custos adminis-
trativos também não variam significativamente, visto 
que tais operações são praticamente automatizadas.

A discrepância entre a taxa média e as taxas para 
pequenos clientes, na ausência de diferença relevante 
no risco de crédito, na tributação e no custo adminis-
trativo é forte indício de possível poder de mercado 
das credenciadoras.

Considerando a importância de o Congresso 
Nacional tomar conhecimento sobre a forma como o 
Sistema Financeiro Nacional vem prestando serviços 
à sociedade e a que custos, é relevante que o Banco 
Central, na qualidade de autoridade reguladora, es-
clareça as questões aqui levantadas.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
(PP-RS).

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2013 (nº 
1.023/2011, na Casa de origem, do Deputado Espe-

ridião Amin), que altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio 

de 1996, para dispor sobre a cobrança de pedágio.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei da Câmara n° 8, de 2013, vai 
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de 
Serviços de Infraestrutura; e de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2013 (nº 

6.240/2005, na Casa de origem, da Deputada Sandra 

Rosado), que altera o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2013, vai à Comis-
são Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 39 a 
41, 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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 105, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 
31, de 2012 (proveniente da Medida Provisória 
nº 588, de 2012), que abre crédito extraordiná-
rio, em favor de Operações Oficiais de Crédito, 
no valor de R$ 1.683.716.400,00, para o fim 
que especifica, sancionado e transformado na 
Lei nº 12.791, de 2013; e
– nº 106, de 2013, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
112, de 2012 (nº 865/2011, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Presidência da Repúbli-
ca, que altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
criando a Secretaria da Micro e Pequena Em-
presa, cargo de Ministro de Estado e cargos 
em comissão, e a Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006; e dá outras pro-
vidências, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.792, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, comunicação que será lida.

É lida a seguinte:

Ofício nº 42/2013 – CTERIOSFR

Brasília, 1º de abril de 2013

Assunto: Adiamento de visita da Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que a visita desta 

Comissão às obras de Transposição do Rio São Fran-
cisco, no Eixo Leste, Estados da Paraíba e Pernam-
buco prevista para o dia 5 foi transferida para o dia 19 
do corrente mês.

Respeitosamente, – Senador Vital do Rêgo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu queria agradecer a presença do Senador 

Requião, que permite que tenhamos o cumprimento 
do Regimento. 

Convido, para fazer uso da palavra, em permuta 
com a Senadora Ana Amélia, para que possa usar a 
tribuna, o Senador João Capiberibe, o nosso querido 
amigo e bom Senador do Estado do Amapá. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores teles-
pectadores da TV Senado, em julho do ano passado, 
alertei, nesta Tribuna, que o Fundo de Participação 
dos Estados, mais conhecido pela sigla FPE, estava 
com os dias contados, pois perderia a sua validade 
em 31 de dezembro de 2012 por decisão do Supre-
mo Tribunal Federal, que deu ao Parlamento quase 
três anos de prazo para a edição de uma nova lei de 
partilha do fundo.

Naquela ocasião, alertei a Casa que, apesar de 
haver prazo suficiente para o Parlamento tomar uma 
decisão, nós estávamos tratando uma questão com-
plexa de forma desleixada, ainda mais que depende 
de consenso de 27 Estados da Federação, cada um 
destes Estados com interesses específicos e até mes-
mo contraditórios.

Naquele julho, restavam menos de seis meses 
para se tomar a decisão. Infelizmente, perdemos o 
prazo e não votamos a nova Lei do FPE.

Provocado por alguns Estados, o STF conce-
deu um novo prazo de 150 dias. O problema é que o 
impasse continua e estamos, novamente, tratando o 
tema no afogadilho.

Nos últimos meses, os veículos de comunica-
ção têm evidenciado a questão do FPE, registrando 
as inúmeras reuniões, grupos de estudo, propostas, 
discussões nos diversos fóruns e no Congresso Na-
cional, encarregado de estabelecer os novos critérios 
de repartição.

A conjuntura destaca ainda mais o assunto. Por 
um lado, o esgotamento do prazo, prorrogado recen-
temente pelo STF até o primeiro semestre de 2013 – 
estamos no começo de abril. De outro lado, os Estados 
são obrigados a administrar repasses da União abaixo 
das previsões, como consequência da política de deso-
neração para combate da crise da indústria nacional, 
comprometendo o equilíbrio financeiro e, consequen-
temente, o planejamento de todos os Estados. E já foi 
anunciada a prorrogação da redução do IPI para os 
automóveis, o que vai continuar afetando as receitas 
de Estados e Municípios.

Neste momento de crise, as mais diversas fontes 
de recursos públicos ganham inevitável relevância: FPE, 
ICMS, royalties, financiamentos públicos, entre outros. 
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Discute-se, enfim, a Federação como um todo e como 
custear os serviços públicos a cargo de cada ente.

No entanto, é essencial que cada instrumento 
cumpra seu objetivo, especialmente aqueles previs-
tos na Constituição Federal, como é o caso do FPE.

Integrante do conjunto de instrumentos de polí-
ticas de desenvolvimento regional, o fundo redistribui 
recursos de impostos federais para os Estados mem-
bros com o propósito de reduzir as desigualdades in-
ternas e promover a integração nacional.

Em busca deste equilíbrio socioeconômico em 
todo o País, o FPE conta com um montante de mais 
de R$70 bilhões, valor que é abatido em parte para 
composição do Fundeb – Fundo de Manutenção e De-Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação. 

A falta de consenso surge por conta dos critérios 
de rateio, congelados há mais de 20 anos. Questiona-se 
a validade dos coeficientes para cada Estado, diante 
das mudanças nas condições socioeconômicas ocor-
ridas durante esse período.

Este é o foco da decisão do STF. É preciso esta-
belecer critérios que sejam dinâmicos no tempo, para 
que a distribuição acompanhe as mudanças na con-
dição de cada Estado.

Para resolver o impasse, várias propostas foram 
apresentadas.

No âmbito do Conselho Nacional de Política Fa-
zendaria (Confaz) foram apresentados inúmeros mo-
delos ao longo de mais de dois anos de estudos.

No Congresso, há propostas diversas – na Câ-
mara e no Senado – defendendo a utilização dos mais 
variados critérios: população, renda per capita, Pro-
duto Interno Bruto (PIB), extensão do território, Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), receita pública, 
entre outros.

A falta de consenso no Confaz e a pluralidade 
de propostas no Congresso motivou a instalação, pelo 
Senado, de uma comissão para elaboração de uma 
proposta, a denominada Comissão dos Notáveis, for-
mada por juristas, tributaristas e economistas, entre 
outros profissionais de renome nacional.

No final de 2012, essa comissão apresentou uma 
proposta: a utilização de uma regra de transição por 
cinco anos, utilizando como critérios “população” e 
“renda per capita”, durante os quais os Estados conti-
nuariam recebendo valores próximos aos atuais. Nesse 
período, deveria ser elaborado um novo modelo, com 
a metodologia da equalização (que utiliza a receita 
pública per capita), para ser aplicado a partir de 2018.

A proposta sofreu inúmeras críticas – como as 
demais apresentadas até então –, como, por exemplo, 
a de não estabelecer um modelo definitivo.

No intuito de aprimorar o modelo, o Senador 
Walter Pinheiro apresentou proposta similar, trocan-
do a variável renda per capita por renda domiciliar 
per capita, justificando que a variável sofreria menos 
distorções porque é decorrente de uma pesquisa que 
o IBGE faz relativa à renda das famílias, ao contrário 
da anterior, que é calculada diretamente dividindo o 
PIB pela população.

Entretanto, apesar de apresentar melhores re-
sultados para o Nordeste, a proposta do Senador Pi-
nheiro provoca reduções significativas na participação 
dos Estados do Norte, especialmente os ex-Territórios.

O Amapá, por exemplo, tem seu índice reduzido 
de 3,41 – que é o atual – para 2,54, uma queda de 
quase 30%, solução insustentável para essa unidade.

Como resposta, propõem-se um ajuste, incluin-
do o inverso do PIB no cálculo, com peso reduzido de 
10%. A justificativa é o reconhecimento das diferenças 
econômicas existentes entre os diversos Estados bra-
sileiros, reduzindo as distorções da utilização exclusiva 
aos critérios população e renda domiciliar per capita.

Utilizar este ajuste é reconhecer, por exemplo, 
que os ex-Territórios, que apresentam indicadores de 
renda per capita próximos da média nacional, são Es-
tados com população reduzida e com menor desen-
volvimento econômico no País. 

São Estados com uma dependência decorrente 
do seu recente processo de ocupação e inexistência 
de infraestrutura e de investimentos públicos e priva-
dos, limitando a sua capacidade de autossuficiência e 
crescimento, que é o caso do Amapá, Roraima, Acre, 
Rondônia.

Acrescento que esses Estados também não têm 
como crescer suas populações, dado que uma parte 
significativa dos seus territórios – como é o caso do 
Amapá, de Roraima – já está sob alguma tutela jurí-
dica, não pode ser ocupada; são áreas destinadas a 
reservas biológicas, áreas indígenas, florestas nacio-
nais, enfim, não há como expandir a população nesses 
novos Estados.

É preciso reconhecer, por exemplo, certas dis-
torções como a que ocorre no Piauí e no Ceará, que, 
apesar de apresentarem renda domiciliar per capita 
similar ao Amapá, possuem condições econômicas 
completamente distintas: o Piauí é o 23º em participa-
ção do PIB, e o Ceará é o 12º do ranking.

O Amapá, que já sofre com a queda do FPE, de-
corrente da política de desonerações da União, não 
pode mais suportar perdas da magnitude propostas 
pelo substitutivo do Senador Pinheiro, sob pena de 
inviabilizar sua condição de ente federado.

Neste universo de propostas, cada uma delas 
apresenta, inevitavelmente, resultados positivos e ne-
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gativos para cada Estado em relação aos percentuais 
atuais. E, com as dificuldades financeiras já mencio-
nadas, a tensão acaba deslocando a discussão dos 
objetivos a serem alcançados pelo FPE: todos que-
rem ganhar ou, pelo menos, não perder. E, com os 
repasses sendo realizados em valores inferiores aos 
inicialmente previstos, esta conta torna-se cada vez 
mais difícil de fechar.

O que não é justificável, especialmente pelo ob-
jetivo do FPE em reduzir desigualdades socioeconô-
micas, é a diminuição da já limitada participação dos 
Estados como o Acre, Amapá e Roraima, especial-
mente porque permaneceram com desenvolvimento 
estagnado durante todo o período.

É preciso considerar que são os Estados que são 
mais dependentes do FPE, sendo praticamente este o 
único instrumento de redistribuição de receita pública 
efetivamente aplicada nestas unidades. O percentual 
de participação no orçamento geral desses Estados 
varia de 70% a 80% a contribuição do FPE.

A própria manutenção da sua condição de Estado 
está atrelada diretamente ao FPE, considerando a ine-
xistência de uma política nacional de desenvolvimento 
que possa, efetivamente, estruturar estas regiões para 
o desenvolvimento econômico e a autossuficiência.

Com esse cenário, discutir a Federação é es-
sencial, mas não se pode perder o foco de que o FPE 
deve atender seu objetivo constitucional de buscar o 
equilíbrio socioeconômico nacional, que só será atin-
gido sem o respeito aos Estados historicamente me-
nos favorecidos.

Por essa razão, clamamos aos meus pares das 
demais regiões do País, em especial ao Relator Walter 
Pinheiro, para que acate a emenda sugerida pelos téc-
nicos da Secretaria da Receita do Amapá, que minimi-
niza as perdas dos Estados mais jovens da Federação. 
Essa é uma alternativa que foi apresentada ao Relator 
Walter Pinheiro, e a nossa expectativa é de que seja 
acatada para que as nossas perdas sejam reduzidas, 
que possam ser suportadas para que a gente possa 
continuar existindo como ente federado.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu cumprimento V. Exª, Senador Capiberibe, inclusi-
ve por tratar desse tema que é da maior importância 
para todos os Estados do Brasil, mas especialmente, 
como bem frisou V. Exª, para os Estados do Norte e 
Nordeste brasileiro, que é a regra da distribuição do 
Fundo de Participação dos Estados.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o nosso Senador representante do Estado de 
São Paulo, Antonio Carlos Rodrigues. 

Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de 
20 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Blo-
co/PR – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, hoje, ocupo esta tribuna do Senado para 
manifestar a minha preocupação com os congestiona-
mentos diários nas estradas que dão acesso ao Porto 
de Santos, em especial as cidades Cubatão, Guarujá 
e Bertioga. Essa região abriga o maior Índice de De-
senvolvimento Humano do País. A Baixada Santista é 
considerada baluarte da qualidade de vida no Brasil.

Desde fevereiro último, os engarrafamentos de 
caminhões que ocorrem na Rodovia Cônego Domênico, 
a antiga Piaçaguera/Guarujá, utilizada como acesso 
aos terminais da margem esquerda do Porto de Santos, 
mudaram o dia a dia de toda a população da região.

A rodovia sofre com o volume excessivo de ve-
ículos, seus acessos terrestres estão saturados em 
razão da supersafra de grãos. Sei também que o es-
coamento da produção de soja e de milho afeta outros 
portos do País.

Vou me ater ao caso da Rodovia Cônego Domê-
nico Rangoni, onde os congestionamentos chegaram 
a atingir 27 quilômetros, e a média diária registrada é 
de 20 quilômetros.

Além dos motoristas que chegam da Região 
Centro-Oeste e de outros pontos do interior do País 
e que perdem horas e horas na estrada aguardando 
uma vaga para descarregar, a situação prejudica o 
deslocamento da população que mora nos Municípios 
de Cubatão, Guarujá e Bertioga.

No parque industrial de Cubatão, as empresas 
reclamam dos frequentes atrasos no início dos turnos 
de trabalho. 

Há ainda graves prejuízos para o turismo do Gua-
rujá e Bertioga. Como todos sabem, a rodovia Cônego 
Domênico Rangoni é o principal acesso para os turistas 
nos finais de semana e feriados prolongados.

A rede hoteleira e o comércio das duas cidades, 
Bertioga e Guarujá, temem que, em razão dos con-
gestionamentos na estrada, ocorra uma redução do 
número de turistas, ocasionando prejuízos econômicos.

Não podemos também nos esquecer da vida su-
bumana dos caminhoneiros. 

Nos últimos dias, fui procurado por autoridades do 
Guarujá. Estive com o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico da cidade, Sr. Adilson de Jesus, que mani-
festou a preocupação das autoridades municipais com 
os problemas registrados na rodovia.

A direção de portos e logística da Prefeitura do 
Guarujá considera que o principal problema dos termi-
nais de granéis do Município é que alguns não estariam 
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cumprindo o agendamento prévio de carretas, rece-
bendo muito mais veículos do que a sua capacidade.

Há ainda um problema antigo que é a falta de 
opções de modais para chegar ao terminal do Guaru-
já. Existe apenas um acesso para os caminhões, que 
é a chamada Rua do Adubo. Com uma extensão de 
mil e cem metros, a via é passagem obrigatória para 
os veículos chegarem à zona portuária do Guarujá.

A solução para o problema será a Avenida Peri-
metral, ainda em construção. A Avenida terá um com-
plexo de viadutos e vias que distribuirá melhor o fluxo 
de caminhões para a área portuária.

A partir dessa semana, teve início uma força 
tarefa entre a Prefeitura do Guarujá, da Companhia 
Docas do Estado de São Paulo – Codesp, da Polícia 
Rodoviária e da Ecovias, concessionária do sistema 
viário que dá acesso à Baixada Santista. Vão procurar 
checar quais as instalações que não estariam em con-
formidade com as regras estabelecidas pela Codesp.

Considero a necessidade urgente de uma solu-
ção e espero que esta força tarefa seja capaz de en-
contrar uma saída, embora provisória, para este grave 
problema que atinge a Baixada Santista.

Como já afirmei, tenho conhecimento de que não 
é apenas a Baixada Santista que enfrenta os proble-
mas para o escoamento da supersafra de soja e milho.

Confio, ainda, na sensibilidade do nosso Governo 
Dilma para minimizar os efeitos dessa situação, antes 
que outras medidas sejam adotadas para aliviar o es-
coamento ao exterior da nossa expressiva produção 
de grãos.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Meus cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS RODRIGUES (Bloco/

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

AC) – Quero convidá-lo a presidir a sessão, enquanto 
eu possa fazer uso da tribuna, por favor.

Logo em seguida, falará o Senador Ricardo Fer-
raço. Falo eu e, em seguida, o colega Ricardo Ferraço.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues. 
Bloco/PR – SP) – Com a palavra, o nobre Senador 
Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna da Casa 
trazer minha solidariedade à população, especialmente, 
do Rio Liberdade, no Juruá, que viveu uma situação 

de muita gravidade com a cheia do Rio Liberdade, que 
pegou de surpresa os ribeirinhos, mesmo acostumados 
com as cheias no Juruá e seus afluentes, e do próprio 
Juruá, que é um dos afluentes do Amazonas.

Foram centenas de famílias desabrigadas.
Foi necessária uma ação rápida do Governo do 

Estado, da própria Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no 
sentido de tentar socorrer as famílias por conta da 
chuva intensa, concentrada naquela região.

O certo é que o rio subiu quase dez metros em 
algumas horas, com grande número de pessoas de-
sabrigadas. Algumas perderam as suas casas e, hoje, 
estão na dependência do acolhimento de parentes, de 
amigos e do próprio Governo do Estado e da Prefeitura.

O Rio Liberdade corta a BR-364, próxima de 
Cruzeiro do Sul, a 80 quilômetros de Cruzeiro do Sul. 
Foram mais de cem famílias desabrigadas, que per-
deram plantação, animais. Perderam o que tinham. E 
essas famílias, no caso de 12 delas, tiveram suas ca-
sas arrancadas pela força da água, na enxurrada, e 
agora precisam de um socorro.

E eu, ainda hoje, estou tomando a providência 
de encaminhar expediente para o Ministério da Inte-
gração, para a Defesa Civil, solicitando, a partir de um 
entendimento com o Governo do Estado, apoio para 
que essas famílias que foram diretamente atingidas 
pela força das águas possam recomeçar suas vidas.

Só quem conhece aquela realidade sabe o quan-
to é difícil para um ribeirinho, que tudo que tem está 
na sua casa, está no seu quintal, está na sua área de 
plantação, quando perde o que tem, como perderam 
as dezenas de famílias do Rio Liberdade.

A situação, também em Rio Branco, se agravou 
muito nesse período da Semana Santa. Mas, felizmen-
te, no final de semana, de ontem para hoje, o Rio Acre 
baixou – esse rio chegou a 15,3m, sendo que a cota de 
transbordamento é de 14m. Então, foi a segunda vez, 
neste período das chuvas, que o Rio Acre transbordou, 
desalojou milhares de pessoas, centenas de famílias.

Sei que o Brasil, que é solidário com todos nós, 
e o próprio Governo Federal se perguntam: “Como 
ocorre isso?”

De fato, está havendo uma mudança no ciclo das 
grandes cheias na Amazônia, especialmente no Acre. 
As cheias se davam a cada 10 anos, mas temos três 
anos seguidos com o transbordamento do rio, com o 
desalojamento de famílias e com grandes prejuízos, 
principalmente para as pessoas que, por incrível que 
pareça, são as mais necessitadas, as mais pobres, já 
que moram nas regiões mais baixas da cidade.

Embora há anos tanto a prefeitura como o Go-
verno venham retirando as famílias dessas áreas e 
venham impedindo que outras ali se instalem, são 
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moradores da beira do rio. No Acre, quase todos os 
Municípios nasceram, foram fundados em função dos 
rios. Mas, hoje, com o crescimento urbano, é muito im-
portante que todos os prefeitos não permitam ocupa-
ções indevidas e que haja uma expansão da ocupação 
das áreas baixas, áreas que estão sempre sujeitas às 
cheias dos rios.

No caso do Acre, neste ano, tivemos uma cheia 
também grande em Tarauacá. E, agora, no Vale do 
Juruá, especificamente em Cruzeiro do Sul, no Rio 
Liberdade, foi com muita intensidade que as águas 
subiram e afetaram centenas de famílias, sendo que 
muitas delas perderam tudo que tinham.

O expediente que encaminho hoje ao Ministério 
da Integração e à Defesa Civil é no sentido de ter as 
condições para que essas famílias possam reconstruir 
as suas vidas. O Governo do Estado trabalha com um 
kit de alimentação e de limpeza; disponibilizou o heli-
cóptero do Estado para atender as famílias.

No caso de Rio Branco, já criamos, ao longo dos 
anos, ainda com o Prefeito Angelim, comigo mesmo 
no governo, bem como com o Governador Binho e, 
depois, com o Governador Tião Viana, uma maneira 
de trabalhar que não evita as cheias e os transtornos 
que as famílias enfrentam, mas que consiste num tra-
balho, feito com muita dedicação por técnicos, funcio-
nários e pela própria sociedade, de acolhimento e de 
socorro aos desabrigados. Trata-se de uma ação muito 
competente por parte da prefeitura e do Governo do 
Estado, como foi agora a ação coordenada pelo Pre-
feito Marcos Alexandre e pelo Governador Tião Viana, 
de retirada de mais de 300 famílias para o Parque de 
Exposições e, ao mesmo tempo, a mudança de outras 
850 famílias para casas de amigos e parentes.

Nós tivemos um número muito grande de pes-
soas atingidas, mas, felizmente, essa segunda cheia 
deste ano foi rápida. Já estamos quase em abril, mas 
as águas de março, no Acre, castigaram muito, como 
ocorreu no Rio de Janeiro, as populações ribeirinhas.

Então, Sr. Presidente, venho á tribuna da Casa 
informar que estou apresentando um requerimento em 
que solicito o apoio da Defesa Civil Nacional e também 
ao Ministério da Agricultura para as populações que 
foram atingidas pelas cheias, especialmente as popu-
lações do Juruá, do Rio Liberdade, no Vale do Juruá, 
em Cruzeiro do Sul.

E aproveito para dizer que, graças ao apoio da 
Presidenta Dilma, o Governador Tião Viana lançou o 
Programa Cidade do Povo, cuja maior prioridade é 
transferir o maior número possíveis de famílias des-
sas áreas mais suscetíveis às cheias do Rio Acre, que 
vêm ocorrendo cada vez com uma freqüência maior.

E, também, essa solicitação que faço é no sentido 
de dar apoio às famílias que moram em áreas rurais, 
tendo em vista que, embora a Prefeitura e o Governo, no 
caso de Rio Branco, já tenham um programa elogiável 
de apoio às famílias, estou certo de que, em Cruzeiro 
do Sul, onde nós tivemos essa tragédia, onde pessoas 
perderam as suas casas, é fundamental que haja uma 
rápida ação da Defesa Civil Nacional e do Ministério 
da Agricultura dando apoio às famílias dos produtores 
rurais atingidas pela cheias do Rio Liberdade.

Era esse o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Ainda hoje, encaminharei requerimento solicitando 

uma posição de apoio imediato, tendo em vista a solici-
tação de emergência que nós vivemos, especialmente 
para as centenas de famílias que vivem nas margens 
do Rio Liberdade, no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Rodrigues. 

Bloco/PR – SP) – Parabéns, Senador Jorge Viana. 
(Fora do microfone.)

Próximo orador inscrito, nobre Senador Ricardo 
Ferraço.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Ricardo Ferraço, pelo tempo regimental de 20 minutos, 
como orador inscrito.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, amigas e amigos que nos acompa-
nham pela Rádio e pela TV Senado, é com muita tris-
teza que ocupo a tribuna do Senado para manifestar 
meu pesar e as minhas condolências pelo falecimento 
do radialista e amigo Jairo Maia. uma das mais conhe- uma das mais conhe-
cidas vozes do Espírito Santo e, sem dúvida, o maior 
de nossos comunicadores; uma verdadeira legenda na 
história do rádio capixaba e do rádio brasileiro.

Jairo Maia nos deixou na última sexta-feira. Ele 
estava internado há alguns dias para tratamento de 
um linfoma.

Sr. Presidente, durante mais de 50 anos, esse 
capixaba de Bom Jesus do Norte, lá no Sul do meu 
Estado, levou, por meio das ondas do rádio, alegria, 
informação, entretenimento e jornalismo a milhares e 
milhares de ouvintes espalhados por todo o Estado 
do Espírito Santo e Estados vizinhos, como o Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

Jairo Maia iniciou a carreira em 1957, em um 
município que é, reconhecidamente, um dos grandes 
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celeiros de talentos do nosso Brasil, o Município de 
Cachoeiro de Itapemirim – e também tenho a honra 
de ter nascido lá.

Terra de nomes como o do nosso sempre rei Ro-
berto Carlos, de um dos maiores e mais importantes 
cronistas brasileiros, Rubem Braga, de cujo nascimento 
se comemoram 100 anos, do compositor e cantor Sérgio 
Sampaio, enfim, de tantos ilustres filhos da minha terra, 
da nossa terra, a “capital secreta do mundo”, Senador 
Vital do Rêgo, como nós carinhosamente a chamamos, 
a partir de um conceito criado por um amigo dileto e 
fraterno do nosso sempre cronista Rubem Braga, Vi-
nícius de Moraes. Foi Vinícius de Moraes quem um dia 
chamou a minha terra de “capital secreta do mundo”.

Pois foi da “capital secreta do mundo” que Jairo 
Maia seguiu para Vitória, a convite do amigo Lamar-
tine Babo, para atuar como representante de direitos 
autorais da União Brasileira de Compositores.

Não demorou muito até que o inigualável co-
municador capixaba estreasse, em 1961, Senador 
Pimentel, o programa Jairo Maia. Líder absoluto de 
audiência por mais de 40 anos em meu Estado, atra-
vessou gerações e criou uma legião de fãs das mais 
variadas idades deste que é um radialista que marcou 
época, não apenas pelo seu carisma, mas por ser um 
ser humano de extraordinária capacidade.

Quero aqui, portanto, da tribuna do Senado Fede-
ral, registrar o meu mais profundo respeito e reconhe-
cimento por esse profissional talentoso, por esse ser 
humano extraordinário. Como poucos, soube transmitir 
mensagens de otimismo, de fé e de esperança a tantos 
e tantos ouvintes, que paravam tudo, no dia a dia, para 
assistir às suas manifestações. Trabalhadores, donas 
de casa, enfim, todos, todos, pelas manhãs, acompa-
nhavam o programa desse inesquecível radialista, pai 
e cidadão que nos deixou, na última sexta-feira, depois 
de mais de 50 anos trabalhando à frente de um pro-
grama de comunicação em nosso Estado.

Portanto, quero expressar, Sr. Presidente, as 
minhas condolências, os meus pêsames aos seus 
familiares, aos seus amigos e a um conjunto muito, 
muito, muito grande de capixabas que, de uma forma 
ou outra, se sentiram órfãos em razão do falecimen-
to, do passamento desse extraordinário amigo, desse 
grande radialista, Jairo Maia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ricardo Fer-
raço, e também me solidarizo com V. Exª e com todos 
os capixabas.

Vou também apresentar, daqui a pouco, um voto 
de pesar em relação a uma perda que a classe do jor-

nalismo acriano também sofreu. Está chegando um 
expediente meu que vou ler daqui a pouco.

Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
José Pimentel, Líder do Governo no Congresso.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente desta sessão, Senador Jorge Viana, 
nosso 1º Vice-Presidente, nossos Senadores, nossas 
Senadoras, amanhã, terça-feira, o Congresso Nacional 
promulgará a Emenda Constitucional nº 72, que teve 
como origem a PEC nº 66, de 2012, a chamada PEC 
das trabalhadoras domésticas. E dizemos trabalhadoras 
domésticas porque, das quase sete milhões de pesso-
as que atuam nessa atividade, algo em torno de 93%, 
6,653 milhões, são mulheres, conforme dados de 2011.

É bom registrar que a quantidade de trabalhado-
ras domésticos no Brasil vem diminuindo, ano a ano, 
em face da oferta de empregos, o chamado regime 
de pleno emprego, cuja implementação o Presidente 
Lula iniciou nos seus oito anos de Governo e que a 
Presidenta Dilma dá continuidade.

Em 2009, a pesquisa PNAD, do IBGE, identifi-
cava 7,223 milhões de trabalhadoras e trabalhadores 
domésticos. Dois anos depois, tivemos uma diminuição 
para 6,653 milhões, exatamente fruto da precariedade 
do trabalho doméstico e do aumento, ao mesmo tem-
po, do trabalho formal no Brasil.

Com essa emenda constitucional, a cuja votação 
por unanimidade, na Câmara e no Senado, o Brasil in-
teiro assistiu na última semana, e que, amanhã, com 
as bênçãos de Deus, haveremos de promulgar às 18 
horas, Presidente Jorge Viana, nós faremos um reparo 
significativo no que muitos consideram como a conclu-
são do fim da escravatura no Brasil. Lamentavelmente, 
este País, que é a sexta potência econômica do Pla-
neta, ainda tinha boa parte das suas trabalhadoras e 
dos seus trabalhadores sem as mesmas garantias e 
os mesmos direitos dos demais trabalhadores.

Exatamente por isso, essa emenda constitucional 
está sendo festejada por toda a sociedade brasileira, 
porque estamos fazendo justiça e corrigindo um gra-
ve erro praticado pelos nossos Constituintes de 1988, 
que resolveram tratar de maneira diferente as traba-
lhadoras domésticas.

Com essa decisão que o Congresso Nacional 
tomou e que amanhã nós vamos sancionar, toda tra-
balhadora doméstica, todo trabalhador doméstico pas-
sa a ter direito ao seguro-desemprego em caso de 
desemprego involuntário.

Essa era a última categoria que não tinha sido 
assistida durante os anos noventa. E, nos oito primeiros 
meses do Presidente Lula, nós conseguimos universa-
lizar o seguro defeso, que é o seguro-desemprego para 



13956 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

o pescador artesanal, para o extrativista, o quilombo-
la e as populações que atuam nessas atividades em 
que predomina a informalidade e o trabalho individual.

Agora, estamos estendendo para as trabalhado-
ras domésticas esse direito, que vigora no Brasil desde 
1990, através da Lei nº 7.998, e que, no meu entender, 
é automático para o trabalhador doméstico.

Portanto, ao fazer a inclusão desse dispositivo 
que assegura à trabalhadora doméstica o seguro-de-
semprego, nós estamos automaticamente incluindo na 
Lei nº 7.998, de 1990, esse conjunto de trabalhadores 
e de trabalhadoras que são em torno de dois milhões 
com carteira assinada.

O outro desafio que surge para toda a sociedade 
brasileira, em especial para o Congresso Nacional, é 
uma política de convencimento para que o emprega-
dor doméstico assine a carteira da sua trabalhadora 
doméstica.

E aqui eu quero chamar a atenção daqueles que 
acham que, ao reconhecerem direitos, se poderá trazer 
a informalidade para esse segmento. Eu quero registrar 
que, de todas as atividades laborais no Brasil, a que 
tem o maior índice de informalidade é exatamente a 
da trabalhadora doméstica, apesar do reconhecimento 
desses direitos.

Desses 6 milhões, 653 mil trabalhadores domés-
ticos que o Brasil tinha em 2011, apenas 30,6% deles 
têm carteira assinada. É verdade que, em 2009, era 
apenas 27%. Isso melhorou um pouco. Mas tínhamos 
e temos hoje algo em torno de 70% de todas as traba-
lhadoras domésticas sem carteira assinada, deixando 
claro que o problema aqui não é apenas de custo; é 
também de compreensão e de estender a todos os 
trabalhadores brasileiros os mesmos direitos.

Da mesma forma, o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, que hoje era facultativo, ao promulgar a lei, 
passa a ser automática a sua obrigação. Ou seja, a 
Lei nº 8.036, também de 1990, assim determina, e o 
que vai faltar é uma portaria por parte do Ministério do 
Trabalho e da Caixa Econômica Federal disciplinando 
a forma do recolhimento dessas contribuições, e, na 
verdade, e a forma do recolhimento que hoje já é feito 
para esses 30% que tem carteira assinada. Ou seja, 
uma conta individual, identificada pelo CPF da empre-
gada doméstica e ali, todo mês é feito o seu aporte.

Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente uni-
ficado, capaz de atender às suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, entre outros direitos 
previstos na Constituição, já é válido para aqueles que 
têm carteira assinada e queremos estender a todos 
os demais trabalhadores, na proporção em que forem 

assinando a sua carteira, convencendo o empregador 
desses direitos, dessas obrigações. 

Irredutibilidade do salário também já é um direito 
consagrado para aqueles que têm carteira assinada e 
queremos que seja estendido para os 6 milhões, 653 
mil outros trabalhadores domésticos, que, lamentavel-
mente, não recebem sequer o salário mínimo porque 
viviam na informalidade.

Garantia de salário nunca inferior ao salário mí-
nimo. Também é uma proteção que o Brasil conquistou 
ainda nos anos 1980, que o Constituinte de 1988 as-
sim garantiu e que queremos manter e estender para 
as nossas trabalhadoras domésticas.

Décimo terceiro salário, com base na remunera-
ção integral ou no valor da aposentadoria. Também é 
um direito que já existe para aqueles que têm carteira 
assinada e queremos, agora, estender para as demais 
trabalhadoras domésticas para que elas possam ter o 
mesmo tratamento. 

Aqui eu quero chamar a atenção de que boa 
parte do próprio empregador doméstico que é servi-
dor público ou que é empregado da iniciativa privada 
tem esse direito assegurado e, nas suas convenções 
coletivas de trabalho, tem benefícios muito superiores. 
E nós queremos assegurar, pelo menos, um terço nas 
férias para as trabalhadoras domésticas, porque, hoje, 
da forma que elas estão, na informalidade, não têm 
qualquer direito.

Remuneração do trabalho noturno superior ao 
diurno. Também é autoaplicável. O art. 73 da CLT já 
determina que essa remuneração é 50% superior à 
hora normal, prorrogável por até duas horas. A grande 
dificuldade que teremos aqui é exatamente a questão 
da fiscalização e do controle do trabalho noturno, do 
adicional de trabalho noturno a que cada um tem direito.

Salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, também 
é autoaplicável. A lei no 4.266, de 1963, que instituiu o 
salário-família, assegura o direito de recebê-lo. Todos 
aqueles que têm a carteira assinada passam a ter os 
mesmos benefícios, e é a Previdência Social quem 
paga esse benefício.

Repouso semanal remunerado, preferencialmente 
aos domingos. Todo trabalhador tem o direito de ter o 
repouso semanal remunerado e a legislação também 
já prevê esse repouso para aqueles que têm carteira 
assinada. Queremos agora estendê-lo para os 6 mi-
lhões, 653 mil que, lamentavelmente, precisam regu-
larizar os seus direitos.

Remuneração do serviço extraordinário supe-
rior, no mínimo, em 50% à da hora normal. Esse é um 
direito que a chamada PEC no 66, que passa a ser a 
Emenda Constitucional no 72, traz e que também é 
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autoaplicável, já que o art. 59 da CLT assim determi-
na. Basta simplesmente um sistema de controle, que 
também nesse item vai exigir, na fase primeira, todo 
um acompanhamento por parte do trabalhador e por 
parte da empregadora para que a hora extra, como 
nós chamamos, seja também garantida.

O gozo de férias anuais remuneradas com pelo 
menos um terço a mais do que o salário normal. Esse 
é um direito também já reconhecido no art. 7o, que se 
mantém, e que os trabalhadores que têm carteira assi-
nada no setor doméstico já recebem, mas lamentavel-
mente para aqueles que estão na informalidade, que 
é a sua ampla maioria – mais de 70%, volto a dizer –, 
não está sendo reconhecido por parte dos emprega-
dores domésticos.

Licença-gestante sem prejuízo do emprego e 
do salário com a duração de 120 dias. Aqui eu quero 
registrar que uma boa parte das patroas, das empre-
gadoras, já tem seis meses de licença-maternidade 
para cuidar da sua criança, mas, lamentavelmente, 
a doméstica que não tem carteira assinada, quando 
ganha sua criança, muitas vezes sai diretamente da 
maternidade para a casa da empregadora porque, se 
não for trabalhar, não tem direito a receber o salário e 
não tem sequer um dia para dar o peito à sua criança, 
ao seu filho, um tratamento que nem as escravas, no 
final do século XIX, tinham no Brasil. Mas, infelizmen-
te, em pleno século XXI, nós temos algo em torno de 
70% dessas trabalhadoras domésticas que não têm 
o seu direito reconhecido, sem que possam dar assis-
tência mínima aos seus filhos, às suas filhas, como é 
assegurado aos demais trabalhadores.

Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de 30 dias. Também já é aplicado 
para aqueles que têm carteira assinada e esperamos 
que, nesse esforço que a sociedade brasileira está 
fazendo para reconhecer os direitos trabalhistas da 
trabalhadora doméstica, possamos assinar a carteira 
das demais trabalhadoras para também terem direito 
ao aviso prévio proporcional.

Redução dos riscos inerentes ao trabalho por 
meio de norma de saúde, higiene e segurança. Esse 
é um dos itens que vai exigir de todos nós muita aten-
ção, porque o índice de acidentalidade no trabalho da 
trabalhadora doméstica é muito alto, principalmente 
no que diz respeito ao índice de deslocamento ou de 
trajeto, como nós chamamos. 

Como essas trabalhadoras domésticas moram 
longe do seu local de trabalho, deslocam-se, às ve-
zes, a pé, de bicicleta, de moto e de ônibus e termi-
nam sofrendo, nobre Senador Vital do Rêgo, um alto 
índice de acidentalidade. Como não têm contribuição 
previdenciária, como não têm o reconhecimento do 

vínculo empregatício, essas trabalhadoras não têm 
qualquer proteção e, muitas vezes, são demitidas e 
não têm qualquer forma de sobrevivência a não ser 
os favores da família, de uma entidade de caridade ou 
de alguém que tenha certa sensibilidade. Com essa 
PEC e com o reconhecimento dos direitos das traba-
lhadoras domésticas, também estamos assegurando 
a esse segmento.

Aposentadoria. Todos nós sabemos que vamos 
chegar à terceira idade. Aliás, só não chega à terceira 
idade aquele que morre cedo, e Deus não nos criou 
para viver pouco. Por isso, todos nós queremos chegar 
à terceira idade, quando precisamos de um benefício, 
que é a aposentadoria.

A aposentadoria para os segurados especiais, o 
agricultor familiar, o pescador artesanal, o extrativista, 
o quilombola e os povos indígenas já universalizamos, 
no ano de 2008, com uma decisão do Congresso Na-
cional e uma iniciativa do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, na época. 

Na área urbana, nós ainda temos um grupo signi-
ficativo de mulheres que chega aos 60 anos de idade 
e não têm qualquer proteção previdenciária. Boa parte 
delas era de trabalhadoras da sua própria casa, cha-
mada dona de casa, de baixa renda ou a trabalhadora 
doméstica. Em 2011, a Presidenta Dilma criou instru-
mento para que a dona de casa de baixa renda possa 
contribuir para a Previdência Social com apenas 5% 
do salário mínimo e garantindo todos os seus direitos 
previdenciários; para esses 6 milhões, 653 mil traba-
lhadoras domésticas, nós precisamos também criar 
um mecanismo para reduzir a contribuição patronal 
porque pesa muito, são 12%, além da contribuição de 
8% da empregada doméstica. 

E precisamos, aqui, ter um olhar todo diferencia-
do para a diarista, setor que está crescendo muito nas 
atividades domésticas, e a tendência, a exemplo dos 
países que se desenvolveram, é também aumentar. 
E acredito que aqui a melhor saída seria enquadrar 
ou criar as condições legais para que a diarista seja 
inscrita como empreendedora individual e com esse 
procedimento a sua contribuição previdenciária tam-
bém seria de 5% sobre o salário mínimo e teria todas 
as garantias e proteções previdenciárias, além da 
certeza da aposentadoria e também, na prestação de 
serviço, a emissão do seu recibo, que é a nota fiscal, 
para a empregadora, para que ela seja protegida de 
qualquer ação posterior por parte do Fisco. 

Aqui, nós vamos precisar de uma iniciativa legis-
lativa, a competência originária é do Poder Executivo, 
mas também pode a iniciativa ser do próprio Legislativo, 
no processo articulado, como fizemos com a dona de 
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casa de baixa renda, ao incluir, junto ao empreende-
dor individual, o seu direito de contribuir com até 5%. 

Essa iniciativa foi das companheiras Deputadas 
e Senadoras aqui do Congresso Nacional, e em se-
guida tivemos a sanção presidencial. Portanto aquela 
iniciativa pode perfeitamente trazer para a diarista uma 
forma de se criar um mecanismo de proteção. 

Assistência gratuita aos filhos e dependentes des-
de o nascimento até cinco anos de idade. Esse é um 
item que a PEC 66/2012 está trazendo e vai exigir do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo mecanismos 
para que possamos ofertar a creche para esse setor. 

É bom lembrar que a Emenda nº 53, de 2006, 
já tratou dessa matéria, mas somente com a creche 
pública, ou seja, a oferta da rede pública de creche 
até três anos de idade e do ensino infantil, de quatro 
a cinco anos de idade, vamos cumprir essa determi-
nação constitucional. 

E, para isso, o Governo Federal autorizou a cons-
trução de seis mil creches: parte delas já foi feita, mas 
uma parcela ainda está pendente, principalmente por 
conta da falta de terrenos a serem doados pelos Mu-
nicípios. E precisamos, nesse item, juntamente com 
o Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, criar 
condições objetivas para que, efetivamente, essas 
trabalhadoras possam ter a sua proteção.

Quero também registrar que estamos assistin-
do a um conjunto de projetos de lei que estão sendo 
apresentados ao Congresso Nacional como forma de 
fazer uma adequação e reduzir a carga tributária so-
bre o empregador doméstico. Cada matéria dessas 
precisamos analisar com muita atenção, porque parte 
delas, ao isentar da sua contribuição, pode diminuir o 
repasse do FPE – Fundo de Participação dos Estados 
e do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, o 
que traria uma diminuição das receitas do Pacto Fede-
rativo, que já é objeto de grande preocupação.

Por isso, Sr. Presidente, quero saudar os nossos 
Congressistas da Câmara e do Senado pela aprovação 
da chamada PEC nº 66, de 2012, que será objeto da 
Emenda à Constituição nº 72, a ser sancionada ama-
nhã, terça-feira, a partir das 18 horas. E, ao mesmo 
tempo, nós devemos iniciar toda uma articulação po-
lítica junto ao Ministério da Previdência, ao Ministério 
do Trabalho para que aqueles itens que precisam ser 
alterados, que precisam ser modificados o sejam no 
menor tempo possível e para que, efetivamente, essa 
emenda à Constituição possa vir a beneficiar 6,653 
milhões de trabalhadoras domésticas que havia em 
2011, ano base de todo o estudo feito para a PEC nº 
66, e também trazer igualdade de tratamento para to-
dos os trabalhadores brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Pimentel, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pois 
não, Senador Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero, pri-
meiro, cumprimentar V. Exª por vir à tribuna falar de 
um tema tão importante que está tendo, sem sombra 
de dúvida, uma grande repercussão em todo o País. 
Agora mesmo, em uma conversa – V. Exª esteve lá – 
com o Líder Walter Pinheiro, Relator do FPE, ele dizia 
que a Presidenta faz questão, embora esteja no Nor-
deste amanhã, de acompanhar a promulgação da PEC 
da empregada doméstica. Quero dizer que V. Exª tem 
toda razão quando pede que agilizemos os projetos 
em pauta para garantir a aplicação plena. O Senador 
Requião é autor de um projeto que garante direitos para 
o empregador doméstico em relação à empregada e 
pediu que eu assumisse a relatoria. O Senador Vital do 
Rêgo assim encaminhou, e também Waldemir Moka, 
de forma tal que eu seria o relator desse projeto. E há 
outro projeto – permita-me ainda dizer –, de nossa 
autoria, que foi aprovado aqui no Senado e está na 
Câmara, que, simplesmente, simplifica a burocracia 
para as contribuições do empregador em relação ao 
doméstico. Esse só diminui a burocracia.

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Mas o projeto 

do Senador Requião vai bem além. Então, meus cum-
primentos a V. Exª e ao Senador Requião pela iniciativa.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Paim, quero parabenizar V. Exª por, ao longo da 
sua vida parlamentar, seja na Câmara Federal – quando 
eu ali cheguei, em 1995, V. Exª já estava –, seja aqui 
no Senado Federal, estar sempre voltado para esses 
temas, ao lado de uma série de outros Senadores e 
Senadoras que também trabalham a importância e a ne-
cessidade de incluir todos esses trabalhadores domés-
ticos nos mesmos direitos dos demais trabalhadores.

Acredito que poderíamos, com a anuência do nos-
so Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o 
Senador Vital do Rêgo, fazer um levantamento de todos 
os projetos que estão tramitando na Casa e fazer um 
substitutivo global, de maneira que nós pudéssemos 
consolidar os vários direitos que a chamada PEC 66, 
de 2012, prevê e que carecem de regulamentação.

Eu queria ficar à disposição do nosso Senador 
Vital do Rêgo, se V. Exª assim acordar, para ajudar 
nesse trabalho.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Pimentel, primeiro, quero cumprimentar V. Exª 
por estar trazendo à tribuna uma verdadeira radiografia 
da meritória ação do Congresso Nacional, quando, em 
tempo oportuno, equilibrou, de forma já tardia, os di-
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reitos dos trabalhadores domésticos. Mas V. Exª trouxe 
preocupações evidentes, como, ao meu lado, o Sena-
dor Requião, ao apresentar projeto de lei socorrendo 
uma dessas preocupações, e também o Senador Paim, 
que, há pouco, se manifestava. Na semana passada, já 
determinávamos à Secretaria da Comissão de Justiça 
que fizesse um levantamento, nessa área...

(Soa a campainha.)
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – ... de 

todos os projetos relativos à matéria, para que possa-
mos entregá-lo na mão de um relator – e V. Exª po-
derá, efetivamente, nos honrar com essas atribuições 
– e oferecer, em tempo razoável e de forma oportuna, 
diversos diplomas legais, de forma ordinária, a fim de, 
concorrente com a promulgação da PEC, darmos a tra-
balhadores e empregadores tranquilidade na acomoda-
ção do mercado, o que efetivamente vai acontecer. E 
V. Exª falou sobre isso com muita propriedade. Temos 
que dissipar todas as dúvidas. A imprensa tem contri-
buído de forma muito forte, quando relata as dúvidas 
de donas de casa, de trabalhadores nessa área, e nós 
que temos a obrigação de legislar devemos fazê-lo de 
forma prudente, mas dentro de um prazo que não per-
mita que essas dúvidas se avolumem ou que o Poder 
Judiciário volte a fazer o papel do Poder Legislativo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Se-
nador Vital do Rêgo, para nós, não é nenhuma sur-
presa a sua agilidade na condução desses trabalhos, 
até porque conheço V. Exª – seja da Câmara Federal, 
seja do Senado – e a forma como tem conduzido as 
várias tarefas que assume. Essa iniciativa de juntar, 
de apensar todas as matérias numa única iniciativa 
legislativa, além de agilizar, de acelerar o processo, 
também evita a aprovação de matérias contraditórias.

Por isso, quero me somar ao grupo para que 
possamos criar um ambiente que permita aprovar, 
no menor tempo possível, no Senado e, depois, na 
Câmara, essa matéria, chamando a atenção para a 
questão das diaristas.

Tenho uma leitura de que a tendência da diarista 
é aumentar, significativamente, no Brasil. E nós temos 
uma legislação que considera diarista quem trabalha 
até duas vezes por semana. Aqui, talvez, fosse me-
lhor adequar, elevando para três vezes por semana, 
para melhor atender, e, ao mesmo tempo, alterar a Lei 
do Empreendedor Individual, para se inscrever como 
empreendedora individual que é. A partir dali, ela tem 
uma redução...

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ...sig-

nificativa da sua carga tributária, está isenta de todas 
as contribuições patronais, contribui com 5% sobre o 
salário mínimo e com R$5,00 a título do ISS, porque 

é prestadora de serviços e passa a estar totalmente 
regularizada.

Acho que é um tema que poderíamos olhar nesse 
conjunto de iniciativas que V. Exª está apresentando.

Portanto, quero parabenizá-lo, mais uma vez; 
parabenizar o Senador Paulo Paim pelas várias ini-
ciativas que tem, e dizer, Sr. Presidente, que amanhã 
o Congresso Nacional terá um dia de muito resultado 
para a sociedade brasileira ao promulgar a Emenda à 
Constituição nº 66, que passará a ser a nº 72, após a 
sua promulgação.

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Líder no Congresso, 
Senador Pimentel.

Devo dizer, inclusive, que já confirmei a minha 
presença na solenidade amanhã, salvo engano às 
18h. É mérito do Parlamento a realização dessa sole-
nidade, que é fruto de uma decisão das comissões e 
do Plenário desta Casa, reconhecendo a importância 
das conquistas para as trabalhadoras e os trabalha-
dores domésticos.

Estão, aqui na frente, como oradores inscritos, 
três colegas. O Senador Vital do Rêgo pediu para fazer 
uma permuta com a Senadora Angela Portela por ter 
uma audiência. Logo em seguida, pode ser o Senador 
Requião e, depois, a Senadora Ana Amélia. Pode ser?

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Ficamos assim acordados: Requião, eu e Ana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Concordo com V. Exª, Senador Vital. O Senador 
Requião é um dos proprietários dessa tribuna, pelas 
qualidades que carrega consigo.

V. Exª tem, como a sessão está mais tranquila 
hoje, o tempo regimental de 20 minutos, prorrogável.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, hoje, venho à tribuna com uma grande 
preocupação. Ontem, acessando a Internet, eu assisti 
a uma pregação do Pastor Feliciano numa igreja de 
Minas Gerais, em que ele afirmava que, antes de ele 
ser o Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara, esta Comissão estava tomada pelo coxo, 
pelo torto, pelo cão, pelo capiroto, pelo satanás. Fiquei 
impressionado!

E, se realmente existe o tal do capiroto, Senado-
res, se realmente existe, ele anda possuindo mesmo 
é a nossa gloriosa e nunca suficientemente louvada, 
exaltada, enaltecida, aclamada e entoada mídia, que 
continua a cumprir, com zelo – talvez sob a inspiração 
do capiroto, se é que ele existe –, maestria e muito 
proveito, seu papel de liderança e guia da oposição, 
como aquela senhora que dirigia a Associação Nacio-
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nal dos Jornais, superintendia a Folha de S.Paulo e 
proclamava com a desenvoltura e a plasticidade dos 
que sabem o que dizem e querem.

Pois bem. Cumprindo essa missão, a mídia – in-
fluenciada ou não pelo capiroto, quer ele exista ou não 
– foi atrás das viagens do ex-Presidente Lula depois 
de melindrar-se com a viagem da Presidente Dilma 
ao Vaticano para a entronização do Papa Francisco.

Mas há os escândalos reais, verdadeiros que en-
volvem, por exemplo, os leilões da Agência Nacional 
do Petróleo; as concessões sem precedentes às em-
presas de telefonia; a monumental pizza que foi a CPI 
do Cachoeira, que nos impediu de lançar uma réstia 
de luz, uma réstia que fosse sobre o tenebroso mundo 
das empreiteiras; a privatização dos portos, tão radical 
que embaraçaria Reagan, Thatcher e Yeltsin. Desses 
escândalos, desses atentados brutais à soberania 
brasileira, disso a mídia e seu braço parlamentar não 
querem saber. Eles querem saber das viagens do Lula 
e eles querem saber da viagem da Dilma ao Vaticano. 

Sendo assim, eu também vou falar das viagens 
do ex-Presidente Lula. E, para isso, socorro-me de um 
texto de Hugo Carvalho, que recolhi no sítio do jorna-
lista Luis Nassif.

O título do texto, que é um artigo, é o seguinte: 
“As viagens de Fernando Henrique Cardoso e Lula e 
a escandalização seletiva.”

Diz o autor – abre aspas:

Um ex-presidente brasileiro está rodando o 
mundo, em viagens patrocinadas por empre-
sas e corporações que cresceram e ganharam 
muito dinheiro em seu período de governo. 
Nestas viagens, a presença do ex-presidente 
ajuda as empresas patrocinadoras a captar 
investimentos e ganhar mercados.
As empresas amigas também patrocinam pa-
lestras deste líder político no Brasil e contri-
buem com fundos milionários para o Instituto 
que leva o seu nome e destina-se a preservar 
a sua memória.

Coisa terrível, não é, Senador Viana?

Se este ex-Presidente se chamasse Luiz Inácio, 
suas atividades no exterior seriam manchete 
da Folha de S.Paulo, colocando-o sob suspei-
ta de atuar como lobista de empresas sujas. 
Mas estamos falando de Fernando Henrique 
Cardoso, que também viaja fazendo palestras, 
a convite de empresas, ONGs e instituições 
diversas. A diferença mais notável entre eles 
(há muitas outras) [,mas a mais notável] é que 
Fernando Henrique Cardoso vai lá fora para 
falar mal do Brasil. 

Nas asas do Itaú, seu patrocinador master, Fer-
nando Henrique esteve no Paraguai em 2010, 
no dia em que o banco inaugurou a operação 
para tomar o mercado no país vizinho. 
O Itaú também o levou a Doha e aos Emirados 
Árabes ano passado, como informou a impren-
sa financeira, com a intenção de morder parte 
dos US$100 milhões que o Barwa Bank tem 
para investir no mercado imobiliário brasileiro. 
Itaú, Unibanco and Fernando Henrique Car-
doso visiting Qatar and the UAE
A Folha estava lá (mas não diz quem pagou 
a viagem da colunista Maria Cristina Frias). 
“Fernando Henrique Cardoso vai ao Oriente 
Médio com o Itaú para atrair investimento”, ela 
escreveu. Escreveu exatamente isso. Zero de 
suspeição ou malícia. O jornal não se preocu-
pou em saber se a embaixada brasileira alu-
gou impressoras para apoiar o ex-Presidente 
em sua missão, mas registrou direitinho o que 
ele disse lá sobre o Governo brasileiro atual: 
“Corrupção cresceu em relação a meu governo, 
diz Fernando Henrique Cardoso”. Com esse 
papo, o ex deve ter atraído investimentos para 
o Chile. [Não, seguramente, para o Brasil.]
Fernando Henrique Cardoso também falou mal 
do Brasil quando foi à China, em maio passado, 
de novo pelas asas do Itaú (nem parece que é 
um banco, deve ser uma agência de viagens). 
Reclamou do ajuste do câmbio, da falta de pla-
nejamento, e fez o comercial do patrocinador: 
“Baixar a taxa de juros (no Brasil) é importante, 
mas tem que olhar as consequências” [– fe-
cha aspas –], ele disse [exatamente] isso aos 
chineses. O Estadão resumiu no título a visão 
de Brasil que Fernando Henrique passou em 
Pequim: “Não se pode crescer a qualquer a 
custo, diz Fernando Henrique Cardoso”.
Em novembro do ano passado, a casa ame-
ricana JP Morgan pagou Fernando Henrique 
Cardoso para falar do Brasil sem sair de casa: 
“O Brasil está pagando o preço por não ter dado 
continuidade aos avanços implementados” [– 
entre aspas –], ele disse, numa palestra para 
investidores estrangeiros em São Paulo.
Na edição deste sábado, a Folha sugere ao 
Ministério Público que promova uma ação 
para alguém devolver “gastos indevidos” com 
horas extras de motoristas e deslocamento de 
funcionários, nas embaixadas por onde Lula 
passou. Mas não se comove com o fato de a 
estatal paulista Sabesp ter pingado R$500 mil 
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na caixinha do Instituto FHC (ah, se fosse o 
Visanet...).

O que estaria dizendo em voz alta e com aquela 
sua firmeza característica, o Joaquim Barbosa?

Fernando Henrique ainda era presidente da 
República, em 2002, quando chamou ao Pa-
lácio da Alvorada os donos de meia dúzia de 
empresas para alavancar o instituto que ainda 
iria criar: Odebrecht, Camargo Corrêa, Brades-
co, Itaú, CSN, Klabin e Suzano. A elas se jun-
taria a Ambev. Juntas, pingaram 7 milhões no 
chapéu de FHC. Mas foi o Tesouro que pagou 
o jantar, descrito em detalhes nesta reporta-
gem da revista Época.
Todos à mesa eram gratos à Fernando Henri-
que pelo Plano Real e não se duvide de que 
alguns tenham coçado o bolso por idealismo. 
[Acredito que até isso poderia ter acontecido.] 
Mas, se a Folha utilizasse o mesmo relho com 
que trata Lula, teria registrado que o Itaú e o 
Bradesco eram gratos pela maior taxa de ju-
ros do mundo, [que passou a ser recorde no 
livro Guinness]; a Ambev deve seu monopólio 
ao Cade dos tucanos; a CSN é a primogênita 
da privataria e quase todos ali deviam algum 
ao BNDES.
FHC e seu instituto prosperaram. No primei-
ro ano como ex-Presidente, ele faturou R$3 
milhões em palestras [abre aspas] (“o critério 
é cobrar metade do que cobra o Bill Clinton”, 
explicou, modestamente, um assessor de Fer-
nando Henrique Cardoso). A primeira palestra, 
de US$150 mil de cachê, que serviu de parâ-
metro para as demais, foi bancada pela Ambev. 
[Valia muitas cervejas.] O Instituto Fernando 
Henrique Cardoso já tinha R$15 milhões em 
caixa e planejava gastar o dobro disso nas 
instalações.
O Instituto Fernando Henrique Cardoso abriga 
o projeto Memória das Telecomunicações (es-
queçam o que ele escreveu, mas não esque-
çam nunca o que ele privatizou), patrocinado, 
naturalmente, pela Telefónica de Espanha.
Todas as empresas citadas neste relato são 
anunciantes da Folha de S.Paulo e estão aci-
ma de qualquer suspeita enquanto anuncian-
tes. Apodrecem, aos olhos do jornal, quando 
se aproximam de Lula. [Lula não pode. A Fer-
nando Henrique tudo é permitido.]
Eis aí o segundo recado da série de manche-
tes: afastem-se dele os homens de bem. O pri-
meiro recado, está claro, é: mãos ao alto, Lula!

A Folha também se considera acima de qual-
quer suspeita. Só não consegue mais disfar-
çar o ódio pessoal que move sua campanha 
contra o ex-Presidente Lula.

Fecham-se as aspas da citação.
A Folha de S.Paulo, como sabemos, é o mais 

provinciano dos jornalões brasileiros. Provinciano, 
Senador Vital, e tipicamente pequeno burguês, com 
aqueles tiques próprios dessa classe que revelam 
preconceito, despeito, inveja e tacanhice. E uma nada 
desprezível dose de sordidez, de torpeza, como com-
prova o caso da publicação da ficha policial, fraudada, 
da então candidata Dilma Rousseff.

Matriz, nutriente e propagadora desses senti-
mentos, a Folha revela, mais uma vez, seu lado som-
brio. Do sociólogo que se diz poliglota, perdoa tudo. 
Afinal, trata-se de um puro exemplar da casa grande, 
embora com um pé na cozinha, como ele, querendo 
ser engraçado, disse.

Agora, o pau de arara, egresso da senzala, não 
tem perdão. Ora, que ousadia, viajar o mundo com a 
pretensão de representar o Brasil! Abespinham-se os 
antigos donos da rodoviária de São Paulo.

Esse ressentimento tem outro motivo. O pau de 
arara, o torneiro mecânico que cruza os oceanos e é 
extraordinariamente bem recebido aonde quer que 
desembarque, é também o responsável por outro tor-
mento: o acesso dos mais pobres às viagens áreas. 
Nas salas de embarque, dentro dos aviões, essa gente 
é um incômodo que provoca urticária nos enfatuados 
pequeno-burgueses e faz empinar o nariz da nova 
aristocracia, assim nobilitada pela frequência com 
que aparece nas colunas sociais; pois, acreditem, os 
nossos jornalões ainda têm, Senador Ferraço, colunas 
sociais. Eles ainda dão uma ênfase e uma importância 
enorme para as colunas sociais, dos endinheirados, 
dos que saíram da casa grande, do que têm receio e 
medo da senzala. Aquele medo conhecido: o medo 
dos que não dormem que têm pelos que não comem; 
os que não comem porque não têm o que comer e os 
que não dormem seguramente pelo medo que têm 
dos que não comem. 

Assim, quando reclama das viagens de Lula, no 
fundo, a Folha está deplorando o aborrecimento do 
acesso dos pobres às viagens aéreas. Ela gostaria 
que uns e outros ficassem em terra, ocupando “os 
seus lugares”.

Imagina agora com esta brutalidade que o Con-
gresso aprontou, trazendo para a legislação trabalhista 
todos os direitos das empregadas domésticas. A Folha 
de S.Paulo tem mais com se preocupar!

Contam – mais de uma testemunha relata – que, 
em um encontro na Folha, a convite de Otávio, o Otá-
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vio pai, o filho, dito Otavinho, que agora comanda o 
jornal, apostrofou com indelicadeza e arrogância o 
então candidato Lula. Abre aspas: “Como é que você 
quer ser presidente se não sabe falar inglês”, teria dito 
o júnior, o Otavinho.

Acho que é por aí: Fernando Henrique pode via-
jar patrocinado por quem quer que seja, pois a Folha 
acredita que ele fale inglês. E o Lula, Senador Viana, 
todos nós sabemos, de inglês, não diz, não fala, não 
sabe pronunciar uma única palavra que seja.

Obrigado pelo tempo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu cumprimento V. Exª, Senador Requião, inclusive, 
semana passada, tomei liberdade de citar comentá-
rios que V. Exª fez numa das comissões, quando fiz 
um discurso referente às viagens do Presidente Lula. 
Mas foi nesse sentido de chamar a atenção para a 
importância delas, especialmente a que a Presidenta 
Dilma fez. E eu aqui, num pronunciamento, registrava a 
necessidade de se separar os três ou quatro Ministros 
que tinham com ela daqueles que lhe dão segurança.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Vital do Rêgo. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. 
Parlamentares, trago hoje a preocupante situação da 
segurança pública no País. 

Os dados estatísticos coletados e divulgados 
pelos órgãos de segurança pública e os estudos já 
realizados revelam as altas taxas de crimes letais e 
intencionais no Brasil. 

Mostram, ainda, que, além das diferenças regio-
nais, sociais, políticas, econômicas e conjunturais, que 
são condições que influenciam uma maior ou menor 
taxa de crimes violentos, dois fatores também interfe-
rem no aumento da criminalidade: a impunidade e a 
falta de sinergia entre os diversos órgãos responsáveis 
pela justiça e pela segurança pública.

Recebi, recentemente, Sr. Presidente, em meu 
gabinete, o Relatório Nacional da Execução das Me-
tas Judiciais 3 e 4 do Conselho Nacional de Justiça, 
enviado pelo Conselheiro Bruno Dantas, que, de for-
ma estruturada e sistematizada, apresenta os resul-
tados da mobilização de todos os tribunais de justiça 
do País, para o cumprimento das metas do Grupo de 
Persecução Penal da Estratégia Nacional de Justiça 
e Segurança Pública.

O CNJ, dentro da sua missão declarada de con-
tribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada 
com moralidade, eficiência e efetividade, em benefí-
cio da sociedade, estabeleceu, há algum tempo, um 
ambicioso conjunto de metas para as diversas fases 

do Poder Judiciário. As metas 3 e 4 dizem respeito à 
ação penal. São destinadas a combater a demora no 
julgamento de processos de homicídios e permitir um 
profundo diagnóstico da quantidade de ações penais 
referentes a crimes dolosos contra a vida, que trami-
tam no Brasil há mais de cinco anos.

Já apontei aqui, em alguns outros pronunciamen-
tos, a minha preocupação com o aumento de casos de 
homicídios no País, especialmente na minha amada 
Paraíba. Trago uma breve coletânea de informações 
da mídia dessa semana passada, semana dedicada a 
ações litúrgicas, Semana Santa, e vi que a escalada de 
violência em João Pessoa foi dramática. De sexta-feira 
para cá, 26 assassinatos – de sexta-feira para cá, Se-
nador Requião, de sexta-feira para cá! –, 25 tentativas 
de homicídio, 11 esfaqueados e 13 espancamentos. 
Detalhe: ninguém foi preso, ninguém foi preso.

Outra informação: duas capitais brasileiras na lista 
das dez cidades mais violentas do mundo: João Pes-
soa, no décimo lugar desse ranking, e Maceió, como 
a sexta. Ambas nordestinas. 

É lamentável que essa escalada de violência no 
Nordeste já esteja tomando as redes mundiais de infor-
mação, e este dado foi postado na CNN esta semana: 
“Procurador do Estado sofre seqüestro relâmpago na 
porta de casa. O Procurador Luiz Gonzaga de Carvalho, 
76 anos, vítima de um sequestro relâmpago, graças a 
Deus, já está em companhia de familiares.”

“João Pessoa é a décima cidade mais violenta do 
mundo” – a lista tem cidades em Honduras; no México; 
na Venezuela; em Honduras; no México; Maceió; Cali, 
na Colômbia; cidades no México; na Venezuela; e, aí, 
João Pessoa. Lamentável. 

“Semana Santa: sobe para 25 o número de pes-
soas assassinadas na capital”. E por aí. 

São notícias que, lamentavelmente, eu não gos-
taria de trazer na tarde de hoje, mas mostram, efetiva-
mente, a demora na tramitação processual penal, na 
persecução penal. 

Por isso, eu louvo a iniciativa do Conselho Na-
cional de Justiça e o trabalho do Conselheiro Bruno 
Dantas e de todo o Conselho, em relação ao relatório 
– e o Jornal O Estado de S. Paulo trouxe esse relatório 
e, do jornal, saiu esta análise, Sr. Presidente –, para 
que façamos esse movimento não apenas dentro do 
Poder Judiciário, mas no Poder Executivo e no Poder 
Legislativo, com uma nova seleção de prioridades. O 
Brasil precisa, efetivamente, acordar para essa esca-
lada brutal de violência incontrolável que toma conta 
das nossas cidades. 

A demora na tramitação de processos gera na 
população uma sensação de impunidade, pois ela aca-
ba concluindo que a atividade de segurança pública 
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não consegue evitar o crime e não consegue garan-
tir a punição àqueles que cometem atos tão odiosos.

Para combater essa impunidade, o CNJ estabe-
leceu, para o ano passado, metas de “alcançar e su-
perar a fase de pronúncia em todas as ações penais 
por crime de homicídio ajuizadas até 31 de dezembro 
de 2008 (Meta 3) e julgar as ações penais relativas a 
homicídio doloso distribuídas até 31 de dezembro de 
2007 (Meta 4)”. 

Infelizmente, as metas não foram cumpridas. Com 
relação à meta de julgamento, por exemplo, o ponto 
de partida foi a existência de 25,9 mil, quase 26 mil, 
ações de homicídio doloso devidamente instruídas, 
desde 2007. Dessas, quase 15 mil ações foram julga-
das dentro do prazo, pouco mais de 57%.

Nas 27 unidades da Federação, a meta foi cumpri-
da apenas em Sergipe; o Distrito Federal chegou perto 
e o Amapá completando o trio de destaques positivos.

Na meta da superação da fase de pronúncia, 
das 41 mil ações penais de homicídio ajuizadas até o 
final de 2008, 25 mil sequer chegaram à fase de pro-
núncia, por variadas falhas de instrução ou simples 
congestionamento da pauta dos tribunais, correndo 
sério risco de prescreverem – o coroamento absoluto 
da impunidade o instituto da prescrição.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com a vida 
humana não se brinca. Precisamos agir com mais in-
tensidade na solução desses problemas.

Parte dessa solução está no Legislativo, a quem 
cabe formar a legislação de forma a dar mais celeri-
dade ao cumprimento da lei.

Nos cabe, também, garantir, por intermédio da 
elaboração e do cumprimento da peça orçamentária, 
que não falte estrutura e pessoal qualificado no Poder 
Judiciário.

Cabe ao CNJ, e ele está claramente vigilante, o 
trabalho de esmiuçar o funcionamento interno do Judi-
ciário, punindo e corrigindo desvios, aparelhamentos, 
zonas opacas e mazelas que ainda possam grassar 
naquele poder.

Eu queria parabenizar o Consultor Bruno Dantas, 
Consultor Legislativo do Senado, indicado inclusive 
por nós para compor o CNJ, o qual demonstrou con-
dução firme, sob sua responsabilidade, desse relató-
rio. É uma marca importante, Sr. Presidente, do que 
precisamos agir.

E esta reflexão final eu deixo para os senhores: 
como pensar em segurança pública se os Poderes 
estão tão diversos, tão distintos, nas suas execuções 
de tarefas respectivas?

Lembro que na Paraíba, por exemplo, não há 
nenhum projeto que alcance frear, minimizar esses 
números aterradores. De sexta para cá, foram 26 as-

sassinatos; ninguém foi preso. É um drama por que 
passa o meu Estado. Não há nenhuma política de se-
gurança pública no Estado, como, decerto, em outros 
tantos Estados da Federação.

É o Executivo divorciado de ações do próprio Po-
der Judiciário. E o relatório está claro: é a inobservância 
das metas 3 e 4 de um relatório que, efetivamente, nos 
deixa preocupadíssimos, porque a grande chaga que 
alimenta a insegurança é a impunidade.

Nós estamos, Senadores Ataídes e Jorge Viana, 
preparando a nossa parte no Senado. Estamos com o 
Código Penal, uma obra belíssima, mas de 1940 – e 
V. Exª faz parte, é um entusiasta dessa matéria. Este 
discurso, este pronunciamento, este desabafo, esta 
reflexão serve também para nós, do Senado, acele-
rarmos a nossa tarefa de entregarmos rapidamente 
à sociedade um Código Penal discutido, mas com 
avanços que precisam ser postos em prática. Há um 
sentimento de profunda depressão que a impunidade 
gera: a falta de capacidade do Estado de combater 
essa escalada de violência.

Eu fico muito vitimado por tudo isso, Sr. Presiden-
te. A Comissão de Segurança Pública se instalará na 
próxima quarta-feira, por ocasião da sessão ordinária 
da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, nós 
teremos a comissão que cuida especificamente dessa 
matéria no Código Penal.

O Senador Pedro Taques, Relator do Código 
Penal, deverá já aprontar, neste mês, as audiências 
públicas. Nós haveremos de fazer, pelo menos, seis 
audiências públicas nos Estados, discutindo o Código 
Penal, os avanços necessários à atualização desse di-
ploma legal tão importante para o País. Mas é neces-
sário colocar a segurança pública na pauta do debate 
nacional. É necessário colocar a segurança pública 
neste momento em que vejo, por exemplo, esses nú-
meros da Paraíba pouco comentados, inclusive no meu 
Estado, e o Poder Executivo distante de providências.

É lamentável, Sr. Presidente, mas eu quero, ao 
final, enaltecer o CNJ, enaltecer as providências toma-
das a partir deste relatório do Conselheiro Bruno, repito, 
Conselheiro egresso dos quadros da nossa Consultoria 
do Senado, egresso dos nossos quadros, que mostrou 
claramente a preocupação, dentro do Poder Judiciário, de 
atacar este problema. As metas de pronúncia e as metas 
de julgamento não foram cumpridas, mas, pelo menos, 
expõem-se à opinião pública as deficiências dentro do 
Poder Judiciário, que também não cumpre com as suas 
tarefas, quando, em 2008 e 2007, precisava pronunciar-
-se e concluir ações de homicídios contra a vida. 

Lamentavelmente, o bem supremo, que é o bem 
da vida, no momento em que nós saímos de uma se-
mana dedicada a reflexões sobre a vida d’Aquele que 
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entregou a sua vida para resgatar a nossa vida, nós 
tenhamos números tão estarrecedores. É a vida de 
Deus, é a vida do Deus imolado, do Deus que faz vivo 
na vida de todos nós, sendo hoje muito pouco valo-
rizada, entregue à própria sorte, nesse desequilíbrio 
social entre bandidos, muito mais bem armados do 
que nós, Estado, para combatê-los. 

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Vital do Rêgo, que 
preside a Comissão de Constituição e Justiça, ainda 
e tão próximo de uma data tão importante e simbólica 
para os cristãos, que é a Semana Santa, para a família, 
V. Exª traz dados, números, que, presidindo a sessão, 
não tenho receio de usar, que envergonham o nosso 
País, que são os números da violência, dos homicí-
dios, presentes nas cidades e em todos os Estados. 

Entendo que, falando sobre esses números, mos-
trando a gravidade deles, vamos conseguir reunir forças 
para superarmos uma situação tão delicada. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Ana Amélia.

Peço licença só para ler um requerimento que 
está sobre a mesa, inclusive de minha autoria: 

Requer voto de pesar pelo falecimento do jorna-
lista Ramiro Marcelo, na manhã desta segunda-feira, 
1º de abril, em Rio Branco. 

Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo 
com as tradições da Casa, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, voto de pesar pelo fale-
cimento do jornalista Ramiro Marcelo no dia de 
hoje, por volta das 9h30m. O jornalista e diagra-
mador Ramiro Marcelo fazia tratamento contra 
um câncer desde 2011 e, hoje, não resistiu a 
mais uma das suas internações. Funcionário 
do jornal A Gazeta por 19 anos, atuou como 
diagramador e repórter esportivo. O jornalista, 
que faria 42 anos agora, no mês de abril, foi 
também um dos fundadores e Presidente da 
Associação dos Cronistas Esportivos do Acre. 
Em reconhecimento ao trabalho desse talen-
toso cronista que tão bem honrou a imprensa 
acreana, requeiro que sejam prestadas as 
homenagens de inserção em ata de voto de 
pesar, bem como a apresentação de condo-
lências à família e ao jornal A Gazeta. 
Sala das sessões, 1o de abril de 2013. Sena-
dor Jorge Viana.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 228, DE 2013

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Ramiro Marcelo na manhã desta 
segunda-feira, 1º de abril de 2013.

Requeiro, nos termos regimentais e de acordo 
com as tradições da Casa, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Ramiro Marcelo, no dia de hoje, por volta 
de 9h30.

O jornalista e diagramador Ramiro Marcelo fazia 
tratamento contra um câncer na cabeça desde o final 
de 2011, e chegou a ser submetido a cirurgias. Nas 
última duas semanas apresentou piora no quadro e 
teve que ficar internado por cerca de 10 dias. Já havia 
recebido alta, mas na noite deste domingo foi levado 
de emergência para o Hospital das Clínicas/Unacom, 
quando seu estado de saúde se agravou.

Funcionário do jornal A Gazeta, há mais de 19 
anos onde atuou como diagramador e repórter espor-
tivo, o jornalista que faria 42 anos agora no mês de 
abril, foi também um dos fundadores e presidente da 
Associação dos Cronistas Esportivos do Acre (ACEA). 
Era um dos suplentes do Departamento Cultural do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do 
Acre (SINJAC).

Em reconhecimento aos trabalhos desse talento-
so cronista, que tão bem honrou a imprensa acreana, 
requeiro que sejam prestadas as homenagens de in-
serção em ata de voto de pesar, bem como a apresen-
tação de condolências à família e ao jornal A Gazeta.

Sala das Sessões, 1º de abril de 2013. – Sena-
dor Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Requeiro e sei que faço isso em nome de todos 
os que militam na imprensa acreana e que lamentam 
tamanha perda: perdeu a vida com 42 anos o jorna-
lista Ramiro Marcelo.

A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra V. Exa, Senadora Ana Amélia, 
pelo tempo regimental de 20 minutos.

Passo a presidência dos trabalhos para o nobre 
Senador Ataídes.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Jorge Viana, Sras e Srs. Senadores, nossos 
telespectadores da TV Senado, eu queria endossar, 
Senador Jorge Viana, o pesar pelo falecimento desse 
colega no seu Estado.
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Aproveito também para desejar recuperação a 
um colega jornalista, David Coimbra, que é um colu-
nista, um comentarista jovem que está atravessando 
um problema sério de doença. Contraiu um câncer. 
Ele até escreveu uma crônica “Meu Câncer”, forma 
que, corajosamente esse jovem de pouco mais de 50 
anos, David Coimbra, encontrou para superar esse 
que – eu disse a ele em uma mensagem – é o maior 
desafio que ele tem na vida dele. Esperamos que ele 
também se recupere.

Aproveito também, Senador, para expressar à 
família do Senador, nosso colega, Ciro Nogueira, os 
pêsames pelo falecimento do pai dele, que estava 
também enfrentando um problema grave de doença e 
faleceu. Então, o pesar à família do Senador Ciro No-
gueira, que é do meu partido, do Piauí.

Nós estamos concentrados, nesta semana, em 
temas muito relevantes, Senador Ataídes Oliveira: não 
só amanhã a promulgação da emenda constitucional 
que restitui direitos aos empregados e empregadas 
domésticas, mas também a discussão de questões 
que dizem respeito à repartição do dinheiro entre os 
entes federativos, no caso os Estados e Municípios. 

Especialmente no caso do FPE, a Relatoria do 
Senador Walter Pinheiro é de uma matéria que impacta 
diretamente sobre as finanças públicas, em particular 
dos Estados.

Imaginem, Senador Ataídes, demais Senadores, 
considerar que o meu Estado, Senador Paulo Paim, 
Senador Pedro Simon, o nosso Rio Grande, que acu-
mula uma dívida superior a R$40 bilhões, tenha pre-
ocupação especial com esta matéria. 

Por isso, o Governador do nosso Estado, Tarso 
Genro, o Secretário Odir Tonollier, junto com assesso-
rias da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, 
os três Senadores, Pedro Simon, Paulo Paim e eu 
estivemos, agora há pouco, no gabinete da Liderança 
do PT, com o Senador Walter Pinheiro, que é o relator 
do substitutivo de oito projetos que tratam da questão 
relacionada ao FPE, para discutir uma forma que não 
penalize um Estado como o Rio Grande do Sul, que 
já tem sérias dificuldades financeiras. 

No atual modelo proposto pelo Senador Walter 
Pinheiro, o Rio Grande do Sul perderia, a partir de 
2017, quase R$500 milhões em receita do FPE. Em 
dez anos, essa redução, pela estimativa que se faz 
no Fundo, poderá chegar a uma queda de 30%. Nes-
te ano, devem chegar ao meu Estado, que é o Estado 
também do Senador Paim e do Senador Simon, R$1,6 
bilhão referentes à parcela do FPE. Dos R$70 bilhões 
previstos para esse Fundo, o Rio Grande do Sul rece-
be atualmente 2,35%. Em 2017, a parcela do Estado 
deverá cair, mantido o substitutivo do Senador Walter 

Pinheiro, para 1,73%. São ajustes que precisam ser 
considerados para alcançarmos um modelo equilibra-
do de repasse de recursos federais, ou seja, da União 
para Estados e Municípios.

Sabemos da importância do Congresso Nacional 
para mudanças significativas no País. Aliás, entre outras 
mudanças que esta Casa, o Congresso Nacional, teve 
para mudar o curso da história está o fim do regime 
militar como um fator que teve grande participação do 
Congresso, não só do Senado, mas também da Câ-
mara, como bem destacou o economista e ex-ministro 
Maílson da Nóbrega, num artigo publicado, neste fim 
de semana, na revista Veja, com o título “Desperta, 
Congresso”.

Na avaliação de Maílson da Nóbrega, especia-
lista em contas públicas, o Congresso precisa liderar 
um processo de construção institucional para evitar 
os desperdícios pelo Executivo e a má alocação dos 
recursos que deveriam ser reinvestidos em serviços 
de qualidade para a sociedade. 

Os subsídios do Governo Federal não podem ser 
concedidos sem a prévia autorização desta Casa. A 
dívida federal vem crescendo e as metas fiscais estão 
sendo descumpridas sem a consulta do Parlamento. A 
situação é grave e extremamente preocupante. 

Aliás, Senador Presidente desta sessão, eu gos-
taria que fosse transcrito, integralmente, o artigo “Des-
perta, Congresso”, que está na revista Veja desta se-
mana, na página 30. 

E tomo a liberdade de ler alguns itens deste artigo: 

O Congresso brasileiro é herdei ro [de uma 
tradição dos países ibéricos]. Aqui, o agente 
reformador foi o Executivo. O Legislativo teve 
participação secun dária ou nula na moderni-
zação das finanças públi cas, principalmente 
nas ações que desaguaram na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) 2000.
Novos avanços [escreveu ele] e a preservação 
das conquistas dependem, por isso, do com-
promisso do governo com sadios princípios 
fiscais. Nos últimos dois anos, o que se tem 
visto é o desmonte das instituições fiscais, 
sob a compla cência do Congresso. O Execu-
tivo expande a seu bel-prazer a dívida federal 
para suprir de recursos bancos federais. Usa 
contabilidade criativa para fazer crer que cum-
priu metas fiscais. Anun cia, sem consulta ao 
Congresso, que transferirá re cursos do Tesouro 
para empresas de energia elétrica e ferrovias. 
Está em curso a criação de um novo banco, 
disfarçado de fundo, pelo qual o Tesouro apor-
tará recursos à vontade a bancos privados para 
que financiem a infraestrutura. 
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O Congresso precisa, pois [escreveu Maílson 
da Nóbrega], assumir suas rele vantes prerro-
gativas. Cumpre-lhe liderar, pela primeira vez, 
um processo de construção institu cional para 
coibir práticas do Executivo que ge ram desper-
dícios e má alocação dos recursos da socieda-
de. A Câmara e o Senado dispõem de pessoal 
altamente qualificado para auxiliar na ta refa. 
O Congresso poderia começar questionan do 
subsídios concedidos sem prévia autorização 
legislativa [é o caso do IPI, por exemplo, agora 
prorrogado]; outra ideia é debruçar-se sobre o 
já existente projeto de nova lei orçamentária, 
que teria importância semelhante à da LRF. 
Os ga nhos seriam enormes. [E ele indaga] 
Isso vai acontecer?

Claro, vai depender muito de todos nós nesta 
Casa. 

Então eu queria solicitar a transcrição da íntegra 
desse artigo. 

Para exemplificar o que vem sendo dito, inclusive 
por Maílson da Nóbrega, basta verificar a situação de 
muitas prefeituras do nosso País. O jornal Estado de 
Minas, por exemplo, traz hoje a situação dos maiores 
Municípios do interior mineiro como Juiz de Fora, Ube-
raba, Uberlândia, Montes Claros, Betim e Contagem. 
Passados três meses desde a posse dos prefeitos, as 
atuais administrações têm se virado como podem para 
tentar pôr as finanças municipais em ordem devido 
aos débitos milionários herdados dos antecessores.

Mas não é só isso. No meu Estado, por exemplo, 
caso de Gramado, que é um Município importante, um 
grande centro turístico, a perda de receita provocada 
pela redução do recurso do IPI, agora prorrogado para 
automóveis, foi de R$1 milhão no mês do ano em que 
estava para ser encerrada a conta. É impossível fechar a 
conta assim, Senador Ataídes Oliveira; e isso acontece 
com a maioria dos prefeitos que tiveram essa redução 
da sua receita provocada unilateralmente pela União. 

Vale ressaltar e reforçar que muitos desses débi-
tos têm origem na União, detentora da maior fatia do 
bolo tributário, com 60% dos recursos.

Por causa da queda dos repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), por exemplo, mui-
tas prefeituras estão sem fôlego financeiro. Cumprir as 
obrigações financeiras virou um enorme desafio para 
prefeitos em vários cantos do nosso Brasil.

Alguns setores da sociedade já perceberam esse 
descompasso. Pesquisa recente da Fundação Nacio-
nal de Qualidade (FNQ), feita com base em dados de 
127 organizações, mostra que 71% dos entrevistados 
consideram que o Governo Federal, a exemplo dos 
anteriores, não se empenha para reduzir os chama-

dos custos sistémicos, como impostos e deficiências 
em infraestrutura.

Uso alguns exemplos do meu Estado para citar 
como essas limitações impedem o chamado desen-
volvimento sustentável.

Só neste domingo, de 150 mil a 200 mil turistas 
visitaram Canela e Gramado, dois Municípios impor-
tantíssimos para o eixo turístico da Serra Gaúcha, fa-
mosos pelo Natal Luz, Festival de Cinema, Chocofest, 
Festa das Malhas e inúmeros pontos turísticos para 
serem visitados.

Essa massa de turistas, entre os quais muitos es-
trangeiros vindos da Argentina e do Uruguai, é quase 
três vezes superior à população total de Gramado e 
Canela, de aproximadamente, 71 mil habitantes, so-
mando o número das duas cidades. 

Na Rodovia que liga Gramado a Canela, a RS-
235, de apenas 7km, Senador Ataídes Oliveira, para ir 
de uma cidade a outra, percorrendo só 7km, por con-
ta do congestionamento e da falta de uma alternativa 
para ir de uma cidade a outra, cada turista consumiu 
até duas horas na fila de carros. Duas horas na fila de 
carros para andar 7km! São localidades com grande 
receita turística que precisam de investimentos em in-
fraestrutura, alternativa para as duas cidades que são 
o eixo do turismo na região.

Imagino que em diversas cidades turísticas de 
outros Estados os problemas sejam muito semelhantes.

São gargalos que vêm se multiplicando nos últi-
mos anos e que precisam de um olhar atento do Poder 
Público. São problemas estruturais, intensificados pela 
burocracia, que tornam os produtos e serviços do Brasil 
mais caros e menos eficientes, barrando investimentos 
e o crescimento interno.

Nem falo no Mato Grosso, do Senador Blairo 
Maggi, cujas estradas estão atolando caminhões, e a 
soja lá é onerada pela falta de uma logística eficiente. 
Então, essas questões estão em todo lado, seja para 
atender turistas, seja para atender escoamento de sa-
fra, enfim, para toda a economia brasileira.

No exemplo de Gramado e Canela, o turismo 
impulsionou o desenvolvimento de toda a região, gra-
ças ao fluxo de turistas. Assim é em outras regiões 
turísticas brasileiras. Mas esse desenvolvimento seria 
muito maior, muito melhor, de maior qualidade se os 
recursos públicos fossem destinados para esses fins.

Isso reforça a importância de uma nova repar-
tição dos recursos do FPE. Hoje, o jornal O Estado 
de S. Paulo traz um estudo do especialista em con-
tas públicas Felipe Salto, indicando que os repasses 
bilionários do FPE têm efeitos “nulos” ou “negativos” 
para reduzir as desigualdades econômicas entre os 
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Estados. O estudo foi feito com base em estatísticas 
entre 1985 e 2010.

Essa pesquisa ressaltou o fato de os recursos 
não terem destinação carimbada, permitindo que os 
governadores gastem o recurso como querem. Segun-
do o economista responsável pela análise, no período 
estudado os recursos do FPE não foram investidos em 
infraestrutura ou em educação, e eu diria até em se-
gurança pública. Há pouco, o Senador Vital do Rêgo 
fez um pronunciamento a respeito. E, em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul, neste fim de semana, três mo-
toristas de táxi foram assassinados da mesma forma, 
dando a ideia de um serial killer, matando essas pes-
soas, profissionais que estavam trabalhando.

Os prazos estão correndo, e essas informações 
precisam ser consideradas no atual debate do FPE. 
Felizmente, o Senador Walter Pinheiro, relator dessa 
matéria – complexa, reconheço –, tem tido abertura, 
sensibilidade, paciência e tolerância para tratar desse 
tema, porque é, praticamente, uma guerra de 27 contra 
27: o que ajuda um Estado ou uma região desajuda 
outro Estado ou outra região. A habilidade do Senador 
Walter Pinheiro está sendo testada, enormemente, na 
complexidade da solução desse problema. E nós, os 
Senadores do Rio Grando do Sul, queremos agradecer 
a tolerância, a paciência e a disponibilidade do Sena-
dor Walter Pinheiro por entender e receber as nossas 
reivindicações.

Na semana passada, as autoridades fazendárias 
do Rio Grande do Sul propuseram, em uma reunião 
aqui no Senado – e reforçaram hoje –, aumentar de 
70% para 75% os percentuais dos redutores de renda 
do FPE, a inclusão de um limite populacional mínimo 
de 1% até 7% e não atrelar os indicadores do FPE á 
repartição dos royalties do petróleo, por exemplo.

Essa matemática é uma tentativa de evitar que 
as perdas com o novo FPE sejam elevadas para o Rio 
Grande do Sul. Citei, também, o estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que propõe um 
modelo alternativo para o FPE. A pesquisa foi notícia 
nos Jornais Valor Econômico e Correio Braziliense.

Os pesquisadores do Ipea, Rogério Boueri, Adol-
fo Sachsida e Clarissa Borges, sugerem que, além da 
adoção da renda per capita e dos critérios populacio-
nais para definir os novos repasses do FPE, sejam 
incluídas, ainda, variáveis de mérito. Aqueles Estados 
com os maiores progressos em setores sociais estra-
tégicos teriam maiores pontuações e, portanto, mais 
recursos do novo FPE.

É um debate que deve ser aprofundado, espe-
cialmente na etapa de transição do novo repasse do 
Fundo de Participação dos Estados.

Como foi acordado em reunião, no início deste 
mês, aqui em Brasília, entre os Governadores e os 
Presidentes desta Casa, Renan Calheiros, e da Câma-
ra, Henrique Alves, e da qual também fiz parte como 
representante do meu Partido, o PP, são necessárias 
votações que resultem em acordos duradouros, de 
modo a proteger o equilíbrio federativo.

Os debates recentes das Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Económicos 
e de Desenvolvimento Regional e Turismo também 
reforçam a necessidade de regras permanentes para 
o cálculo, repasse e controle da liberação do Fundo 
de Participação dos Estados.

Precisamos votar a proposta, no Senado, para 
que seja encaminhada à Câmara a tempo de cumprir 
o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

Aliás, em 31 de dezembro do ano passado, essa 
questão já deveria ter sido resolvida. Como tenho dito, 
a situação de penúria financeira de muitas prefeituras 
é a prova de que o atual modelo federativo do Brasil 
está ultrapassado, completamente esgotado.

Por isso, avançar com essas reformas é aumen-
tar as chances para que as políticas públicas resultem 
em melhorias reais para a população, com mais saúde, 
educação e infraestrutura. É um processo de efeitos 
duradouros que precisa começar logo.

Os interesses nas eleições de 2014 não podem, 
de maneira alguma, atrapalhar as negociações para um 
novo e possível FPE. Inclusive, a decisão do Governo 
Federal de prorrogar, até o final do ano, a redução das 
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para automóveis e caminhões aumenta a urgên-
cia para definirmos o formato dos repasses federais, 
pois é sabido que esses fundos – FPE e FPM – têm o 
IPI como fonte de receita, junto ao Imposto de Renda. 
Com menos recursos de IPI, menores também serão 
os recursos do FPE e do FPM.

Imagine, Senador Blairo, se dessem também a 
redução do IPI para máquinas e tratores agrícolas!

Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador 
Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Ana Amélia, cumprimento V. Exª pelo pronunciamen-
to, na sua íntegra, e, como V. Exª, estive lá com o Se-
nador Simon, com o Governador Tarso Genro, com o 
Secretário da Fazenda, com o outro técnico da mesma 
pasta e também com o representante da Secretaria do 
Rio Grande do Sul aqui em Brasília, e eu lhe confesso 
que saí otimista da reunião, porque o que nós levan-
tamos, e também o Governador, são, como eu dizia 
lá, três questões muito simples: a questão do 1% que 
vai beneficiar os Estados pequenos, principalmente os 
do Norte; nós fixarmos em 75% – nem nos 70%, nem 
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nos 80%; avançar no retorno ao art. 2º para que isso 
não repercuta, como V. Exª colocou muito bem, para 
rendimentos futuros como os royalties; e também essa 
questão do limite de 7%. Eu saio otimista porque per-
cebi que o Relator da matéria viu as propostas que nós 
todos apresentamos com simpatia. Ele mostrou uma 
pequena resistência naquela questão do 1% – não re-
sistência dele, mas a questão global. Então, só posso, 
neste aparte, cumprimentar V. Exª. Eu ainda dizia lá, 
e V. Exª concordava, que nós apresentaremos uma 
emenda ao Relator, assinada pelos três Senadores 
do Rio Grande, que vá nessa linha. Mas, na verdade, 
aqui, pelo material que nós apresentaremos a ele, de 
cujos argumentos ele já está de posse, beneficiará em 
torno de 18 Estados, na linha da melhor repartição do 
Fundo que trará benefícios aos Estados. O aparte é 
mais para cumprimentar V. Exª, que, mais uma vez, vem 
à tribuna para defender os interesses do Rio Grande.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sena-
dor Paim, eu agradeço imensamente. Acho que nós 
estamos aqui cumprindo uma função constitucional e 
um compromisso com o nosso Estado. Aqui é a Casa 
da República, e nós temos a obrigação, independen-
temente de quem estiver ocupando o Palácio Piratini, 
de sempre defender o Rio Grande do Sul.

Nós estamos defendendo a população do Esta-
do, as condições financeiras para o Estado continuar 
sustentando uma economia pujante, uma economia 
forte, diversificada; e as finanças do nosso Estado es-
tão realmente muito fragilizadas – eu diria até numa 
situação muito delicada. Não quero criar uma ideia 
grave, mas é uma situação muito difícil, ainda mais 
considerando os compromissos futuros que o Gover-
nador terá para assumir.

Eu até faço uma brincadeira. Não sei se eu ouvi 
bem, mas V. Exa chamou Tarso Genro de Senador. En-
tão, eu queria apenas saber se é um wishful thinking de 
V. Exa, um desejo disso, ou se V. Exa tem informações 
que nós gostaríamos de saber.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Não; eu falei 
os três Senadores do Rio Grande e o Governador. O 
que saiu no fim de semana é que eu andei chamando 
a Ministra Maria do Rosário, esta, sim...

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... de 
Senadora.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Num clipping 
que está nas redes sociais, eu disse: “minha querida 
Senadora, estamos juntos”. Ela disse: “Vai falando, 
pode ser que dê certo”.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Isso pega.
Mas, de qualquer maneira, nós estamos com a 

consciência tranqüila, porque estamos aqui – V. Exa, 
que é do PT, partido do Governador Tarso Genro, o 

Senador Pedro Simon, do PMDB, e eu, do PP – com a 
responsabilidade que temos de representar e defender 
sempre o interesse do nosso Estado.

Eu queria cumprimentar os turistas que vieram 
aqui, hoje à tarde, para visitar esta sessão, neste iní-
cio de semana, em Brasília, no Senado Federal, e 
agradecer ao Presidente Ataídes Oliveira, renovando 
o pedido para que faça constar nos Anais do Senado 
o artigo de Maílson da Nóbrega que chama a atenção 
– e até nos cobra – para uma responsabilidade que 
temos em relação a isso.

O nosso desejo, aliás dos Senadores todos, é 
que o Orçamento da União não seja apenas autoriza-
tivo – não é, Senador Acir Gurgacz? –, mas que seja 
uma peça impositiva. Que aquilo que nós votamos aqui 
seja executado pelo Poder Executivo, e não como é 
hoje, quando a gente apenas autoriza e o Governo 
nem sempre segue as nossas sugestões de emen-
das, todas elas no interesse de ajudar a desenvolver 
os nossos respectivos Estados.

Muito obrigada, Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRa 
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

Desperta, Congresso – Mailson da Nóbrega

REVISTA VEJA
O Congresso teve participação decisiva nos acon-

tecimentos que possibilitaram o fim do regime militar. 
Líderes como Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e 
Mario Covas foram figuras-chave na restauração da 
democracia. Ações de mesmo relevo não ocorreram. 
porém, no âmbito das finanças públicas. E ainda agora o 
Congresso continua renunciando às suas prerrogativas 
em tributação, despesa pública e endividamento federal.

O moderno Parlamento nasceu de decisões so-
bre finanças públicas. No livro sobre a emergência 
dos estados europeus (Birih ofthe Leviarhau), Thomas 
Ertman, da Universidade Harvard, mostra como as as-
sembleias contribuíram para limitar e depois abolir o 
absolutismo. Tudo começou entre os séculos XII e XIII 
com uma mudança fundamental: o declínio das formas 
de serviço militar gratuito. Tropas assalariadas se to-
maram a base da organização para a guerra.

A conquista e a ocupação de territórios eram 
consideradas, então (e ainda o seriam até a derrota 
de Hitler, em 1945), essenciais para a prosperidade. 
Para mobilizarem exércitos cada vez mais numero-
sos, incluindo a contratação de mercenários, e assim 
financiarem seus projetos de expansão e defesa, os 
reis precisavam de recursos. Uma saída rápida era 
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permitir a indivíduos arrecadar tributos em troca do 
recolhimento antecipado. Outra era vender cargos na 
administração pública.

Com o tempo, ficou difícil cobrar tributos sem o 
apoio da nobreza, do clero e dos comerciantes. Assem-
bleias representativas foram criadas para legitimar a 
atividade de arrecadar. Entre idas e vindas, elas assu-
miram o controle do poder dos reis, que delas depen-
diam para custear as guerras. O custo do conflito com 
a França levou os barões feudais ingleses a impor ao 
rei João sem Terra a Carta Magna (1215), que atribuiu 
a uma assembleia (o futuro Parlamento) o poder defi-
nitivo de tributar (salvo irrelevantes exceções). Nascia 
a série de avanços institucionais que legariam à Ingla-
terra a Revolução Industrial e a democracia.

Esse processo levou à assunção dos parlamen-
tos ao poder supremo. Os reis se tomaram figuras 
simbólicas ou desapareceram. Dois destaques foram 
a Revolução Gloriosa inglesa (1688) e a Revolução 
Francesa (1789). O Parlamento inglês e a Assem-
bleia Nacional francesa adquiriram o poder exclusivo 
de tributar, autorizar a despesa pública e aprovar o 
endividamento do governo. Estudos mostram que a 
democracia surgiu mais rapidamente nos países que 
faziam guerras freqüentes.

Os países ibéricos foram retardatários nesses 
movimentos, que lá aconteceriam apenas nos sécu-
los XIX e XX. Com parlamentos fracos, a democracia 
tardou. O Congresso brasileiro é herdeiro dessa tradi-
ção. Aqui, o agente reformador foi o Executivo. O Le-
gislativo teve participação secundária ou nula na mo-
dernização das finanças públicas, principalmente nas 
ações que desaguaram na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) 2000.

Novos avanços e a preservação das conquistas 
dependem, por isso, do compromisso do governo com 
sadios princípios fiscais. Nos últimos dois anos, o que 
se tem visto é o desmonte das instituições fiscais, sob 
a complacência do Congresso. O Executivo expande a 
seu bel-prazer a dívida federal para suprir de recursos 
bancos federais.

Usa contabilidade criativa para fazer crer que cum-
priu metas fiscais. Anuncia, sem consulta ao Congresso, 
que transferirá recursos do Tesouro para empresas de 
energia elétrica e ferrovias. Está em curso a criação 
de um novo banco, disfarçado de fundo, pelo qual o 
Tesouro aportará recursos à vontade a bancos priva-
dos para que financiem a infraestrutura. É alarmante.

O Congresso precisa, pois, assumir suas rele-
vantes prerrogativas. Cumpre-lhe liderar, pela primei-
ra vez. um processo de construção institucional para 
coibir práticas do Executivo que geram desperdícios 
e má alocação dos recursos da sociedade. A Câmara 

e o Senado dispõem de pessoal altamente qualificado 
para auxiliar na tarefa. O Congresso poderia começar 
questionando subsídios concedidos sem prévia auto-
rização legislativa. Outra ideia é debruçar-se sobre o 
já existente projeto de nova lei orçamentária, que teria 
importância semelhante à da LRF. Os ganhos seriam 
enormes, isso vai acontecer?

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Eu que agradeço, Senadora. Como eu 
digo sempre, o seu discurso é sempre recheado de 
muito conteúdo.

O artigo que V. Exa acabou de ler há poucos mi-
nutos será registrado nos Anais do Senado.

E também, Senadora Ana Amélia, a respeito das 
dívidas dos nossos Estados e Municípios, eu acredito 
que o nosso Governo Federal deve estar muito aten-
to, porque a situação hoje passou a ser insuportável. 
Eu chego a dizer que os nossos Estados e Municípios 
estão falidos.

No primeiro quadrimestre de 2011, a dívida dos 
Estados e dos Municípios era de R$443 bilhões. Acre-
dito eu que, a esta altura, tenha ultrapassado a casa 
dos R$500 bilhões. É impagável! E, se não se tomar 
decisão imediata, não se mudar esse indexador, eu 
não sei qual vai ser o desfecho.

Então, parabenizo e cumprimento V. Exa por este 
brilhante discurso.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
agradecer, não é regimental, mas nós estamos aqui em 
uma Casa política, onde podemos, sim, tolerar essas 
quebras, não do Regimento, de protocolo. E eu queria 
dizer a V. Exª que, além da questão do FPE, nós temos 
esse ponto de que V. Exª tratou, a dívida dos Estados 
e Municípios. Sim, é crucial, mas temos que decidir 
primeiro o FPE; depois, a questão do novo indexador 
para a dívida dos Estados; e, posteriormente, a ques-
tão da unificação das alíquotas do ICMS em 4%, que 
é o que está também sendo discutido aqui.

Então, que façamos passo a passo, para que, re-
lativamente ao Pacto Federativo, seja encontrada uma 
forma mais justa e equilibrada de compartilhamento 
de tudo que é arrecadado no Brasil sob a forma de 
impostos ou contribuições.

Muito obrigada pela sua avaliação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Perfeito, Senadora. 
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, do 

PDT de Roraima.



13970 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – De 
Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Por favor.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – De 
Rondônia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Rondônia, perdão.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que 
nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Se-
nado, antes de abordar o assunto que eu trago nesta 
tarde, Sr. Presidente, quero aqui fazer o registro com 
relação à restauração da nossa BR-364, que ainda 
não começou. Já foi dada a ordem de serviço, no ano 
passado, para a recuperação no trecho mais crítico, 
entre Pimenta Bueno e Jaru, e a empreiteira sequer 
se mobilizou para iniciar a obra.

Nós estivemos reunidos na Comissão de Infra-
estrutura, na semana passada, com o General Fraxe 
e os demais Senadores, por ocasião de audiência pú-
blica comandada pelo Presidente daquela Comissão, 
o Sr. Senador Fernando Collor, oportunidade em que 
o General se comprometeu a que, até o final do mês 
passado, a empreiteira começaria a obra e que, se não 
começasse, ele iria pessoalmente lá acompanhar e, 
se preciso fosse, faria autuações e é...

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – (Fora do 
microfone.) Com o bloquinho de multas.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sim, 
com o bloquinho de multas, para tomar as devidas pro-
vidências e, até, se fosse o caso, tomar outras provi-
dências cabíveis no processo, pois é uma preocupação 
muito grande de todos nós.

Nós, de Rondônia, da Amazônia, dependemos da 
BR-364. A BR-364 é a espinha dorsal da nossa região. 
Todo o escoamento da safra, todo o nosso caminho 
é feito pela BR-364. Sem ela, a Amazônia não se liga 
aos demais Estados do nosso País – isso considerando 
Amazônia o conjunto dos Estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso também.

Então, fica aqui o registro. Amanhã cedo nós 
estaremos fazendo uma visita surpresa de novo, sem 
marcar audiência, ao nosso General Fraxe, às 8 horas 
da manhã, para conversarmos sobre esse assunto, 
Senador Blairo.

Não dá para entender uma empreiteira que re-
cebe a ordem de serviço... E, aqui, não quero culpar 
o Dnit nem ninguém do Ministério dos Transportes, 
mas a empreiteira recebeu a ordem de serviço e não 
se mobilizou, não iniciou a obra. A empreiteira – não 
sei qual é, mas é um consórcio – recebeu a ordem 

de serviço no ano passado e ainda não se mobilizou, 
não começou essa obra, que é da maior importância 
para todos nós do Estado de Rondônia e da Amazônia.

Na última terça-feira, dia 26, aprovamos, aqui no 
Senado, projeto de lei que faz o enquadramento dos 
servidores do ex-Território Federal de Rondônia para 
os quadros da União.

O projeto do Executivo, que já havia sido aprovado 
na Câmara e agora segue para a sanção da Presiden-
ta Dilma, estabelece o Plano de Cargos e a Tabela de 
Remuneração de Soldos e Vantagens de Servidores 
Civis e Militares do ex-Território que serão transferidos 
para os quadros da União.

É o último capítulo desta que mais parece uma 
novela mexicana chamada “Transposição”, que co-
meçou há dez anos, em 2003, quando a então Sena-
dora Fátima Cleide apresentou proposta de emenda 
à Constituição, que passou a ser chamada “PEC da 
Transposição”.

Agora, a partir da sanção da Presidenta Dilma, 
que deverá ocorrer sem demora, a Comissão da Trans-
posição, formada por servidores do Ministério do Pla-
nejamento, do Ministério da Fazenda e da Secretaria 
de Estado da Administração, começa o atendimento 
aos servidores que podem assinar o termo de opção 
pela transposição.

De acordo com a Comissão da Transposição, 
existem 10.906 servidores, admitidos até março de 
1987, que podem ser transferidos para os quadros da 
União, o que representa uma folha de pagamento na 
ordem de R$407 milhões ao ano, considerando o valor 
do salário pago atualmente pelo Estado de Rondônia.

A transferência para os quadros da União deverá 
ocorrer de forma imediata após a assinatura do Termo 
de Opção, sendo que o servidor receberá este ano o 
mesmo valor do salário pago pelo Estado. Para este 
fim, o Orçamento da União de 2013 fez uma previsão 
de R$300 milhões.

Portanto, como já estamos em abril, esse Orça-
mento será suficiente para pagar todos os servidores 
que optarem pela transposição ainda neste ano de 2013.

A partir de 2014, todos os servidores que opta-
rem pela transposição passarão a receber o salário de 
servidor federal, de acordo com o enquadramento que 
aprovamos na última semana aqui no Senado Federal.

O impacto dessa folha de pagamento no Orça-
mento da União será de quase R$1 bilhão ao ano. Isso 
significa que, além de o servidor receber um salário 
melhor, o que aumentará o seu poder de compra, com 
reflexos na economia regional, o Estado de Rondônia 
economizará cerca de R$83 milhões ao mês, deixan-
do de fazer o pagamento do pessoal que optar pela 
transposição.
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Essa economia, com certeza, representará um 
alívio na situação fiscal e nas contas do Estado, que 
deve sofrer pelas perdas consideráveis em 2013. Já 
alertamos o Governo, os nobres Senadores e a popu-
lação de Rondônia sobre essas perdas. Tentaremos 
reverter algumas delas na discussão das novas regras 
de distribuição dos recursos do Fundo de Participação 
dos Estados, matéria que iremos apreciar nessa pró-
xima terça-feira.

Por outro lado, com a transposição, o Governo 
terá uma redução em sua folha de pagamento e po-
derá investir mais em educação e na valorização dos 
servidores que permanecerão no quadro do Estado.

Portanto, todos ganharão com a transposição. 
Essa é uma conquista dos servidores, dos sindicatos, 
dos Parlamentares que se uniram em torno dessa 
bandeira e do Governo do Estado, que repassou todas 
as informações para ampliar o leque de beneficiados 
e que está fazendo um grande trabalho agora na Co-
missão de transposição.

Outro tema que trago para o debate, Sr. Presiden-
te, é a Proposta de Emenda Constitucional, a PEC nº 
66/2012, aprovada por unanimidade aqui no Senado 
na última terça-feira, dia 26, matéria que será promul-
gada em sessão do Congresso Nacional nesta terça-
-feira, amanhã, dia 02.

A Emenda Constitucional garante aos emprega-
dos domésticos direitos já assegurados aos demais 
trabalhadores brasileiros como a jornada definida com 
o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, horas 
extras e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
o FGTS.

A aprovação desta PEC representa a garantia de 
tratamento igualitário para os empregados domésticos. 
Atualmente, o trabalhador doméstico tem apenas parte 
dos direitos garantidos pela Constituição aos trabalha-
dores em geral.

Alguns dos direitos já garantidos são: salário 
mínimo, o 13º salário, repouso semanal remunerado, 
férias, licença-gestante e licença-paternidade, aviso 
prévio e aposentadoria. 

Entre os novos direitos está o controle da jorna-
da de trabalho, uma das mudanças mais relevantes 
na prática e, por isso mesmo, uma das mais polêmi-
cas entre os empregadores. Se antes os empregados 
domésticos não tinham duração do trabalho definida, 
agora passam a ter direito a uma jornada de 44 horas 
semanais e não superior a oito horas diárias. Além 
disso, passam a receber horas extras, que devem ser 
remuneradas com valor pelo menos 50% superior ao 
normal.

Outro direito garantido pela emenda constitu-
cional é o Fundo de Garantia, que deve gerar o maior 

aumento de custo para o empregador. O valor a ser 
recolhido mensalmente é de 8% do salário do empre-
gado, que poderá receber o valor acumulado nas hi-
póteses previstas em lei.

Resta, ainda, a regulamentação da Emenda Cons-
titucional, entretanto, os empregadores domésticos já 
podem exercer essa obrigação, que hoje é facultativa, a 
qualquer momento, bastando, para isso, seguir os pro-
cedimentos de qualquer outro empregador empresarial.

Um aspecto, em particular, para o qual chamo a 
atenção dos nobres Senadores e da sociedade bra-
sileira, é a questão do custo adicional que terão os 
empregadores, o que pode ser revisto na regulamen-
tação da lei pelo Governo ou por meio de Medida 
Provisória a ser editada pelo Governo. O empregador 
doméstico não é empresa, é uma pessoa física, sem 
fins lucrativos, que não tem alguns benefícios dados 
às empresas e muitos estão fazendo as contas para 
saberem se poderão continuar com a sua empregada 
em casa ou não.

Portanto, em defesa das empregadas domésticas, 
comemoramos a aprovação da PEC, mas precisamos 
assegurar que elas terão o emprego garantido. Por 
este motivo, creio que devemos iniciar a aplicação da 
lei estendendo para este setor a desoneração da folha 
de pagamento, reduzindo os custos dos empregado-
res domésticos para evitar a demissão de milhares de 
empregadas domésticas, e estimular a formalidade de 
pelo menos 1,3 milhão de empregados domésticos. 
Esse é um tema com o qual nós devemos ter o maior 
cuidado e a maior atenção. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Permita-me V. Exª um aparte?

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Com 
prazer, Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Acir Gurgacz, com alegria lhe faço um aparte, cum-
primentando V. Exª. Tentaram criar na sociedade uma 
imagem de que seria o fim do mundo as empregadas 
domésticas terem – eu diria – os direitos mínimos 
que têm os outros trabalhadores. Felizmente, eu es-
tou percebendo que todos os Senadores estão muito 
tranquilos, pela votação unânime que aqui foi, como 
também a Câmara dos Deputados. E cumprimento V. 
Exª: se a gente pode desonerar a folha dos emprega-
dores, por que não do empregador doméstico? Esse é 
o caminho, e vamos caminhar para isso, tenho certeza 
absoluta. Inclusive dedução no Imposto de Renda, há 
projetos que apontam nesse sentido. Nós vamos gerar, 
aí sim, até milhões de novos empregos legalizados, 
com Carteira de Trabalho assinada, direitinha, criando 
por força jurídica e legal para o empregador e o empre-
gado o direito à aposentadoria, e os ajustes se farão 
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tranquilamente, com a regulamentação na caminhada. 
Mas eu concordo com V. Exª: na regulamentação nós 
poderemos assegurar ao empregador doméstico cer-
tos incentivos para que ele legalize a situação do seu 
empregado ou empregada doméstica – como um que 
estou relatando, que é deduzir no Imposto de Renda; 
outro, desonerar; outro, quando o empregador paga 
a contribuição do empregado e empregador, paga a 
Previdência, que isso possa ser diminuído. Hoje, o pró-
prio Líder do Governo falou que dá para diminuir para 
5%, por exemplo, em vez de pagar 8 e mais 8. Enfim, 
o caminho está correto, está adequado. Parabéns pelo 
pronunciamento de V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Paim, pelo seu aparte. V. Exª con-
tribui muito, principalmente nesta matéria com relação 
aos nossos servidores. Realmente, nós estamos trazen-
do as nossas empregadas e empregados domésticos 
para a normalidade, para que fiquem iguais a todos os 
demais trabalhadores brasileiros. Por que temos que 
ter essa diferenciação entre empregado doméstico e 
os demais trabalhadores? Todos são trabalhadores 
iguais e devem ter o mesmo tratamento perante a lei 
como todos os outros. E nós temos que aproveitar esse 
momento de regulamentação para regulamentar de 
uma forma que venha a beneficiar cada vez mais os 
trabalhadores brasileiros.

É nesse sentido que há também praticamente 
não um acordo, mas todos nós comungamos da mes-
ma ideia, para que não haja um efeito contrário com 
relação à empregabilidade dos servidores que atuam 
nesta área.

Os direitos das empregadas são justos e mere-
cidos. Acredito que, se não forem dados benefícios a 
quem contrata, o emprego doméstico será e poderá 
ser diminuído. Para tanto, é preciso reduzir a carga 
tributária do empregador doméstico, por meio da de-
soneração da folha de pagamento, bem como estudar 
um mecanismo que possibilite a dedução de parte do 
valor pago à empregada doméstica do Imposto de 
Renda de Pessoa Física do empregador, como bem 
disse aqui o nosso Senador Paulo Paim.

Precisamos criar – na regulamentação da lei ou 
por meio de medida provisória – condições para que 
as empregadas domésticas tenham seus direitos exer-
cidos na plenitude e que os empregadores domésticos 
possam continuar gerando emprego e renda, sem que 
as novas regras representem um custo adicional ou um 
custo muito alto para quem está empregando. É um 
tema da maior importância para todos nós brasileiros.

Outro tema que trago para o debate é a questão 
do FPE, Sr. Presidente. Parabenizo o Senador Walter 
Pinheiro pelo excelente trabalho que desempenhou 

na elaboração da emenda substitutiva a oito projetos 
sobre o Fundo de Participação dos Estados, criando 
de fato critérios mais equitativos para a distribuição 
dos recursos desse fundo.

Mas chamo a atenção para um detalhe que trará 
a redução nos repasses para alguns Estados, entre os 
quais o nosso Estado de Rondônia, num período de 
transição na implantação das novas regras. 

A proposta mantém os repasses atuais durante 
o período de transição, de 2013 a 2018, mas reduz o 
índice de repasse de Rondônia de 2,81% para 2,44%. 
Nesse mesmo período, havendo perda de receita com 
relação ao que estava previsto no Orçamento de 2012, 
considerando que houve de fato uma perda de receita 
em 2012 por conta das reduções concedidas pelo Go-
verno Federal no IPI para automóveis, linha branca e 
itens de materiais de construção, o Estado de Rondô-
nia perderá algo em torno de R$257 milhões em 2013.

Essa situação ocorrerá com outros 14 Estados, 
segundo estudo comparativo desenvolvido pela Se-
cretaria de Finanças do nosso Estado de Rondônia.

Portanto, estou apresentando emenda ao subs-
titutivo para que seja considerada a receita prevista 
no Orçamento de 2012 para o cálculo do índice de re-
passe para cada Estado, e não a receita apurada em 
cada exercício, como sugere o texto em apreciação. 

A emenda que apresentamos altera o inciso I 
do art. 2º da emenda substitutiva do Senador Walter 
Pinheiro, assegurando que o repasse do FPE a cada 
Estado, no período de transição, será feito com base 
na receita prevista no Orçamento da União de 2012. 
O art. 2º diz o seguinte:

Os recursos do [...] FPE [dos Estados], obser-
vado o disposto no art. 4º, serão entregues da 
seguinte forma: 
I – cada entidade beneficiária receberá valor 
igual ao que foi distribuído no correspondente 
decêndio do exercício de 2012, corrigido pela 
variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Leia-se: 

I – cada entidade beneficiária receberá valor 
igual ao que foi previsto na Lei de Orçamento 
da União (LOA), no correspondente decêndio 
do exercício de 2012, corrigido pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

Também sugiro que seja incorporado ao texto da 
emenda substitutiva do Senador Walter Pinheiro parte 
do texto do Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB, 
Amazonas, que determina que 2% dos recursos do 
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FPE sejam repassados de acordo com as reservas 
ambientais de cada unidade federativa.

Creio que os Estados da Amazônia, em especial o 
Estado de Rondônia e o Estado do Amazonas, devem 
receber uma compensação financeira pela conservação 
ambiental da floresta, uma vez que a própria legisla-
ção ambiental impõe restrições a algumas atividades 
econômicas que poderiam auxiliar no desenvolvimen-
to do nosso Estado de Rondônia. O próprio limite de 
desmatamento ou limite de transformação de área de 
floresta em área de produção agrícola limita o cresci-
mento e o desenvolvimento do Estado de Rondônia. 

Entendo que é pertinente colocarmos a Emenda 
nº 192 nesse projeto, beneficiando, assim, os Estados 
que têm as suas reservas...

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... 

e que ajudam a cuidar das florestas brasileiras, em 
especial as reservas... 

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ... e 

as florestas do Estado de Rondônia ou de toda a Ama-
zônia. Entendo que é justo e pertinente aproveitamos 
este momento para darmos apoio àquelas famílias 
que vivem naqueles Estados que ajudam a cuidar do 
meio ambiente.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Meus cumprimentos, Senador Acir.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, pela 

Liderança, pelo tempo regimental de cinco minutos. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Ataídes, farei um breve pronunciamento para 
o registro de uma enorme preocupação que assola os 
brasileiros responsáveis.

No ano de 2012, o Chile, o Peru e a Colômbia 
cresceram quatro vezes mais que o Brasil e com uma 
inflação que ficou pela metade. É exatamente sobre a 
falta explícita de coesão do Governo Federal na con-
dução da política econômica que registramos a nossa 
preocupação nesta segunda-feira.

Os instrumentos de comunicação da política eco-
nômica com o mercado – atas do Copom e os relatórios 
da inflação – estão sendo minados em face das decla-
rações desencontradas das autoridades do Governo 
que expõem a falta de unidade interna no tocante aos 
rumos da própria política macroeconômica do Pís.

Dessa vez foi a Presidente Dilma que veio a pú-
blico para declarar que as linhas de combate à infla-
ção não estavam alinhadas com o Banco Central. Da 
África do Sul, onde participou da reunião dos BRICS, 

ela afirmou que a escalada da inflação é proveniente 
de choques externos e que seu Governo não irá adotar 
nenhuma política que sacrifique o crescimento econô-
mico e o emprego.

A repercussão do completo desencontro entre a 
fala da Presidente Dilma e a estratégia do Banco Central 
de combate à inflação – pouco antes de o Relatório de 
Inflação ser divulgado pela instituição – obrigou a um 
desmentido formal, no qual ela denunciou “manipula-
ção da notícia”. Mais do que depressa, o Presidente 
do Banco Central, Alexandre Tombini, reafirmou que 
“não há tolerância em relação à inflação.”

O diagnóstico feito pelo Banco Central sobre as 
causas da inflação e explicitado nas atas do Copom e 
no Relatório de Inflação colide frontalmente com a pri-
meira visão manifestada em Durban. Segundo o Banco 
Central, as causas internas prevalecem às externas 
para justificar o patamar superior a 6% da inflação no 
período de 12 meses.

Como tão bem sintetizou Celso Ming na sua aná-
lise em O Estado de S. Paulo, são fundamentalmente 
três as causas da atual inflação:

1 – descompasso entre uma “demanda robus-
ta” e uma oferta fraca, ou, em outras palavras, 
incapacidade da produção interna de dar conta 
do forte consumo; 
2 – política de gastos públicos frouxa demais; 
3 – e mercado de trabalho excessivamente 
aquecido.

É fundamental destacar que o Banco Central tem 
feito verdadeira “profissão de fé” para convencer que 
não existe qualquer incompatibilidade entre o arsenal 
utilizado para combater a inflação e o cenário propício 
para o crescimento econômico. A propósito, no §32 da 
mais recente ata do Copom, está dito que “taxas de 
inflação elevadas reduzem o potencial de crescimen-
to da economia, bem como de empregos e de renda.”

A despeito do dito pelo não dito – desmentidos à 
parte –, como destacam credenciados especialistas, 
a Presidente Dilma conseguiu disseminar, junto aos 
agentes econômicos que não advoga a tese de tole-
rância zero com a inflação.

Há muitos complicadores na atual condição da 
economia brasileira que se somam à babel reinante 
no seio do Governo. Nas contas fiscais, por exemplo, 
transparência e previsibilidade passam ao largo das 
decisões adotadas. As manobras contábeis...

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 

deixam um rastro de desconfiança no mercado.
A última derrapagem – no âmbito do BNDES – 

provocou calafrios nos analistas internacionais. Um 



13974 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

impecável editorial de hoje de O Estado de S. Paulo 
traduziu que “a ligeireza e a irresponsabilidade com que 
o governo agiu para obter um resultado a curto prazo, 
desprezando normas fundamentais para assegurar a 
credibilidade do balanço de uma instituição do porte 
e da importância do BNDES”, sem dúvida, expõem a 
instituição de fomento a um desgaste concreto.

O contexto e as circunstâncias que molduraram 
a manobra contábil realizada no balanço do BNDES 
influenciaram o rebaixamento na classificação de risco 
do BNDES e do BNDESPar: “deterioração da qualidade 
de crédito intrínseca e, particularmente, o enfraqueci-
mento de suas posições de capital de nível”.

A linguagem dos especialistas é hermética, re-
buscada e de difícil compreensão para a maioria da 
população.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas 

o que pode ser colhido em qualquer esquina: a inflação 
voltou e já impõe danos ao orçamento das famílias. O 
Governo, por sua vez, não marcha unido para combatê-
-la e vem sendo leniente nas suas fileiras combativas.

Concluímos, Sr. Presidente, que, lamentavelmen-
te, o Governo não adota a estratégia de “tolerância 
zero” em relação à corrupção e muito menos agora 
quanto ao combate à inflação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Meus cumprimentos, Senador Alvaro 
Dias.

Concedo a palavra ao Senador Blairo Maggi, do 
PR do Mato Grosso. Por favor.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o que 
me traz à tribuna nesta tarde de segunda-feira é para 
discutirmos um pouco sobre o que vai acontecer com 
o nosso País, com o futuro do nosso País com respei-
to à infraestrutura, com respeito às coisas que vêm 
acontecendo nos últimos anos no País.

Lembro-me de que, há 20 anos, Sr. Presidente 
– eu era agricultor –, fui Presidente de uma fundação 
de apoio à pesquisa agropecuária no Estado de Mato 
Grosso e Presidente da Associação Nacional dos Ex-
portadores de Cereais (Anec). Militei, durante muitos 
anos, antes de entrar para a política, no setor em que 
me criei, em que tenho os meus negócios e que sei 
ser um dos principais negócios do País. E, já naquele 
tempo, há 20 anos ou um pouco mais, nós falávamos 
sobre o apagão logístico, sobre as dificuldades que 
o País teria no futuro, e que, se as providências não 
fossem tomadas a tempo, o tempo iria nos cobrar com 
muito custo o que aconteceria no País. Infelizmente o 

tempo passou, o País cresceu, e as ações de infraes-
trutura no nosso País foram muito poucas.

Milhares de caminhões são construídos todos 
os meses, todos os anos; milhares entram todos os 
dias nas ruas, nas estradas, e as estradas continuam 
as mesmas. Saímos do sonho de fazermos 100 mi-
lhões de toneladas de grãos – Embrapa, produtores, 
Governo; não quero deixar o Governo de fora, não –, 
através de financiamentos, através do BNDES, através 
de pesquisa. Todos colaboraram! Chegamos aos 100 
milhões, depois de muito remar, e já estamos chegan-
do a 180 milhões de toneladas. E, quando falamos em 
toneladas de grãos de safra, falamos só de grãos; não 
estamos falando de milhares de toneladas de cana que 
se transformam em etanol, que se transformam em 
açúcar e que, depois, vão pegar as mesmas estradas.

E, durante todo esse período em que trabalha-
mos para fazer um País diferente, um País autossufi-
ciente em alimentos, um grande exportador, a fim de 
que pudéssemos gerar divisas para o nosso País, dar 
condição para que o Governo criasse e pudesse man-
ter os programas sociais que hoje são feitos e que são 
um exemplo para o resto do mundo, fizemos tudo isso, 
mas, mais uma vez, nós nos esquecemos de fazer o 
básico, nós nos esquecemos de fazer a infraestrutura 
para que tudo isso pudesse andar.

Chegamos, agora, em 2013, a uma total confusão, 
em que as rodovias não funcionam mais, não porque 
elas tenham buracos – há buracos, mas também há 
muitas rodovias boas –, mas porque a quantidade de 
veículos, de caminhões que transitam nessas rodovias 
torna impossível o tráfego. Uma viagem que você levaria 
uma hora ou duas horas para fazer num determinado 
trecho de rodovia do País hoje dura cinco, seis, sete 
horas para fazer o mesmo pedaço, o mesmo pedaço 
de rodovia que nós fazíamos no passado. Então, uma 
carga que demorava três, cinco dias para chegar ao 
porto leva, hoje, dez dias, quinze dias.

Tudo isso é ineficiência, que acaba gerando cus-
to, e esse custo não fica com ninguém. Simplesmente, 
é deficiência pura e simples daquilo que nós fizemos.

Quando chegamos aos portos, as capacidades 
que temos de embarque não são condizentes mais com 
a quantidade de produto que nós queremos mandar 
para fora. E, aí, temos caminhões e navios nas filas. E 
os navios custam caro. Custa de US$15 mil a US$25 
mil por dia um navio ao largo, esperando para embar-
car uma mercadoria.

Então, o Brasil paga pela sua ineficiência em 
todos os setores, mas pelo demurrage, que é o cus-
to de um navio parado, são bilhões de reais por ano 
que vão embora; simplesmente, vão embora. Eles não 
servem para nada.
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Até se admite, Sr. Presidente, Senadora Ana 
Amélia, que deixemos de transportar pelo trem, que 
é mais barato e mais eficiente, porque, se não temos 
a ferrovia, vamos pela rodovia. Até aceitamos quando 
fura o pneu, estraga o pneu, porque o dinheiro para 
se consertar o pneu fica com o borracheiro, fica com 
quem revende o pneu. Não fica com quem o produz, 
mas fica com alguém da sociedade.

As nossas ineficiências do exterior não ficam com 
ninguém; são penalidades duras, são penalidades que 
não há como rever, são penalidades que não se con-
segue mais colocar de volta na mão.

Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia, 
que quer discutir esse assunto. Acho extremamente 
importante, Senadora.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Blairo Maggi, essa matéria tem ocupado parte da minha 
agenda aqui, no Senado, não só pelo meu Estado, mas 
também pela visão de conjunto do Brasil. Eu considero 
vergonhoso quando um país que é o maior importa-
dor de grãos brasileiros, como é o caso da China em 
relação à soja, suspende uma compra porque não foi 
entregue no prazo, em função de os navios não terem 
a programação respeitada, pelo atraso e pela lentidão 
no carregamento, além de outros problemas já referidos 
por V. Exª, que, quando Governador de Mato Grosso, 
criou um sistema de consórcio com os produtores, para 
superar as dificuldades da área pública e realizar as 
obras necessárias para fazer asfaltamento, acesso e 
escoamento da produção da safra. Hoje nós ficamos, 
ainda, discutindo o tamanho do Estado – mais Estado, 
menos Estado – na economia, e o problema não é esse. 
O problema é o da eficiência do Estado na economia. 
Hoje, estamos discutindo mais um ministério, mas mais 
um ministério não vai resolver os problemas, porque o 
ministério que vai ser criado para a pequena e a média 
empresa vai depender das decisões do Ministério da 
Fazenda e do Ministério do Planejamento. Então, é um 
apêndice, porque, também na agricultura, o Ministério 
da Agricultura não tem autonomia para deliberar sobre 
determinados temas, como o financiamento da safra, 
que dependem do orçamento do Ministério do Plane-
jamento e do Ministério da Fazenda. Esse inchaço da 
máquina e a ineficiência no atendimento de demandas 
cruciais – essa é a logística – não estão impactando só 
sobre a produção agropecuária, Senador Blairo, mas 
também sobre a indústria, sobre os nossos custos de 
produção, sobre todos os setores. Então, hoje, até no 
turismo. Há pouco, ocupei a tribuna onde V. Exª está. 
Para andar sete quilômetros entre Gramado e Canela, 
duas horas, Senador! Duas horas! Não temos alter-
nativa. Numa cidade em que o centro, no Natal, fica 
enfeitado e bonito, caminhões com toras de madeira 

que vão para celulose passam por ali, com risco para 
as pessoas. Ônibus não deveriam passar ali, apenas 
carros de passeio, para não comprometer a segurança 
do cidadão. Então, é um problema que pode, lamenta-
velmente, se agravar daqui para diante. Cumprimentos 
a V. Exª, porque esse tema é inesgotável.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito 
obrigado, Senadora Ana Amélia.

Exatamente, Senadora. As pessoas podem estar 
nos ouvindo e nos vendo pela televisão, e os jorna-
listas que acompanham aqui o plenário podem dizer 
mais uma vez: “Não, mas está na tribuna o Senador 
Blairo Maggi, que é agricultor, exportador, e ele está 
chorando pelo seu próprio leite derramado.”

Não é verdade! Eu reclamo do meu segmento, 
pelo meu segmento, porque o conheço muito bem e 
sei que temos muitas coisas para corrigir e muita efi-
ciência para ganhar.

Mas também vejo os outros segmentos, Sr. Pre-
sidente Ataídes, as outras áreas como, por exemplo, 
a que a Senadora Ana Amélia acabou de citar, o tu-
rismo. O turismo está embolado, não tem como fazer 
turismo sem que as pessoas se movimentem, não dá 
para fazer turismo pela Internet só, olhando as coisas 
bonitas que o mundo tem, que o Brasil tem. Nós que-
remos viajar, queremos tocar, queremos cheirar, que-
remos participar, mas não tem mais como sair.

O País, felizmente, disse eu no início, construiu 
nos últimos anos uma economia forte e essa economia 
começa a ser distribuída para toda a população bra-
sileira, diferente do que se dizia no passado: primeiro 
vamos fazer o bolo crescer para depois dividir com o 
povo. Não. O bolo está crescendo e está sendo dividido. 
Só que quem está chegando ao consumo e compra 
um automóvel não pode mais andar nas cidades, não 
pode andar nas rodovias, porque tudo fica lotado, tudo 
fica trancado. Ele não pode comprar uma passagem de 
avião no final de ano ou em qualquer momento de festa 
ou de férias, pegar um avião e ir para Foz do Iguaçu 
ver as Cataratas ou ir para o Nordeste, Rio Grande do 
Sul, Paraná, qualquer lugar a que ele queira ir, sem 
antes se preparar muito psicologicamente, porque vai, 
muitas vezes, dormir no aeroporto, pode não conse-
guir embarcar. Quer dizer, nós estamos clinchados, 
literalmente clinchados, como dois lutadores de boxe 
que estão lutando e, de repente, ficam grudados um 
ao outro e tem que ir lá o juiz, o árbitro e separá-los, 
senão não há mais luta, não acontece mais a luta.

O Brasil está exatamente nesse ponto. Nós esta-
mos clinchados. Não sabemos mais para onde ir, não 
temos para onde ir. Na minha avaliação, vejo que só 
tem uma saída para a gente: é fazermos um enfrenta-
mento quanto à questão da logística, como se fosse 
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um movimento de guerra. Porque, nas guerras, o que 
interessa a quem está guerreando é a liberdade do 
povo, e a nós interessa no País a mobilidade do povo, 
a mobilidade das coisas. E simplesmente colocar a cul-
pa nas costas da Presidente Dilma não é justo. Ela é 
a comandante do nosso País, ela tem o Ministério dos 
Transportes. Mas nós precisamos entender, e é para 
isso que eu queria chamar a atenção da população 
brasileira, dos órgãos de Governo e das instituições 
que auxiliam o Governo, que, se nós não olharmos 
tudo isso como uma necessidade de todos, se nós 
não olharmos tudo isso como uma vontade nacional, 
como uma necessidade nacional, não vamos avançar. 

Dificilmente, nós avançaremos, porque nós temos, 
no País, muitos órgãos de controle, e todos eles que-
rem falar sobre o investimento que você está fazendo. 
E, ao quererem falar sobre eles – e, com certeza, a 
legislação permite que eles falem; senão nós faríamos 
diferente –, nós aqui, no Senado, no Congresso, temos 
que começar a olhar isso também. O que nós pode-
mos tirar de burocracia, em que nós podemos aliviar 
o Governo, o que nós podemos permitir que o Ministé-
rio dos Transportes, que o Ministério do Interior, que o 
DNIT, que todos esses órgãos possam, efetivamente, 
colocar em prática um projeto do Governo.

Eu tenho andado pelos Ministérios, tenho con-
versado com os ministros, nós temos convocado ou 
convidado os ministros para virem à Comissão de In-
fraestrutura e também à Comissão de Fiscalização, e 
nunca ouvi, até agora, nesses últimos anos, alguém 
dizer: olha, nós não faremos isso ou deixaremos de 
fazer aquilo porque não temos dinheiro. Pelo contrá-
rio, o País tem dinheiro, o País tem condições de se 
financiar. E, se ele não tem um projeto determinado, 
ele pode concessionar esse projeto, pode entregá-lo 
à iniciativa privada, que, através dos próprios fundos 
que as empresas estatais brasileiras têm, as quais 
precisam ter renda fixa para, daqui a 20, 30 anos, con-
tinuar a pagar a aposentadoria e os complementos de 
aposentadoria das pessoas... Esses recursos podem 
ir muito bem para esses projetos.

A Presidente Dilma faz movimentos nesse senti-
do: começa a concessionar rodovias, começa a pensar 
em um novo modelo de concessionar a construção 
de novas ferrovias, cortando o Brasil de leste a oeste, 
de sul a norte, com recursos privados ou recursos de 
fundo, mas bancados e responsabilizados pela inicia-
tiva privada, onde as obras são mais rápidas, as obras 
são mais baratas, as obras são mais eficientes, e nós 
conseguimos avançar com mais rapidez.

Eu queria, Senadora Ana Amélia, pedir para que 
a população brasileira prestasse atenção ao que vem 
acontecendo. O problema da logística não é o proble-

ma do Senador Blairo Maggi. O problema da logísti-
ca é o problema de cada cidadão brasileiro que quer 
comprar um automóvel, uma motocicleta, que quer 
sair, que quer andar e quer ver este País crescer, se 
desenvolver. Nós não faremos isso sem rodovias, sem 
ferrovias, sem aeroportos. Os romanos se transforma-
ram na maior potência mundial, quando foram a maior 
potência mundial, porque descobriram que precisavam 
fazer estradas, que precisavam fazer caminhos para ir, 
vir e transportar as pessoas, transportar as riquezas. 
Um País como o Brasil ainda não descobriu isso, ou 
melhor, se descobriu, ainda não estamos conseguindo 
fazê-las andar, fazer com que as coisas saiam do papel.

E o que mais me preocupa, Senadora Ana Amé-
lia e Presidente Ataídes, nesta sessão, nesta tarde? 
Estamos conseguindo passar essas ineficiências que 
temos, a desorganização que somos, como uma socie-
dade que precisa se movimentar. Estamos passando 
essas grandes dificuldades nos momentos de melhores 
preços internacionais. No momento, apesar da crise 
de 2008, a crise mundial, apesar dos solavancos na 
economia, agora, em 2013, com Chipre e Grécia no-
vamente, estamos conseguindo passar uma economia 
no mundo que cresce relativamente bem e que compra 
os produtos não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E 
esses produtos têm sustentação, têm preço.

Mas eu nunca vi nada que subisse e que um dia 
não descesse. Tudo que sobe um dia desce, e será 
natural que os preços das commodities e dos produtos 
industrializados semielaborados que o País faz também 
sofram diminuição, também sejam desvalorizados. E 
isso vale para tudo. Vale para o suco de laranja, para 
a soja, para o trigo, para o carvão, para o minério, para 
a geladeira que é feita. Vale para todo mundo. 

No momento em que isso acontecer – espero que 
demore muito, mas acontecerá –, no momento em que 
isso acontecer, repito, todas as nossas ineficiências, os 
nossos problemas serão escancarados, na nossa cara, 
e vamos ver milhares e milhares de empregos sendo 
perdidos, milhares e milhares ou bilhões de reais ou 
até de dólares que foram investidos em grandes con-
glomerados e fábricas não poderem mais funcionar, 
porque será muito mais caro o transporte, o desloca-
mento do ponto A para o ponto B ou para o porto do 
que o valor do produto para a exportação – que, ob-
viamente, regula o preço no mercado interno também.

Então, nós estamos passando por um momento 
bom, estamos crescendo na nossa economia, mas não 
estamos aproveitando para fazer aquilo que tem de ser 
feito, que é a infraestrutura em nosso País.

Mais uma vez, sendo bem repetitivo, esse não é 
um assunto simplesmente da Presidente Dilma, não é 
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simplesmente do Executivo. Isso é um esforço nacional, 
é um esforço de guerra, que temos de fazer.

A Senadora Ana Amélia falou aqui, e, quando 
fui Governador do Estado de Mato Grosso, encontrei 
o Estado na mesma situação em que encontro o País 
hoje. E sabia que sozinho, como governador, eu não 
tinha recursos nem meios de fazer aquilo. 

A ideia, Senador Ataídes, quando cheguei ao 
governo do Estado, em toda história do Mato Grosso, 
tínhamos 1.940 quilômetros de rodovias asfaltadas. 
Para um Estado que produz 30 milhões de toneladas de 
grãos, significa que grande parte dessa carga andava 
pela estrada de chão, pelos atoleiros, pelos buracos. 
Ao final do meu mandato, consegui fazer 4.560 quilô-
metros de novas rodovias no Estado do Mato Grosso. 
Não resolvi o problema, passei perto de arranhar, pas-
sei perto de ajudar, mas foi um grande avanço. 

Mas esse avanço não ocorreu sozinho, por von-
tade e determinação do governador da época. Ele 
aconteceu porque chamei a sociedade de Mato Gros-
so, chamei todos e disse a eles, com todas as letras, 
que, sozinhos, não iríamos a lugar nenhum. Chamei 
a Assembleia Legislativa, chamei o Tribunal de Jus-
tiça, chamei o Ministério Público Estadual, chamei o 
Tribunal de Contas do Estado. Mostramos os raios X 
do que tínhamos no Mato Grosso, do que precisarí-
amos fazer e do que queríamos fazer. Chamamos a 
sociedade civil organizada e, principalmente, aqueles 
que eram detentores dos recursos naquele momen-
to, os produtores rurais, e não era com os preços de 
hoje, era com preços praticamente na metade do que 
temos hoje de uma saca de soja, de milho etc. E lá 
os produtores rurais se juntaram, se reuniram com a 
aquiescência dos órgãos de governo de fiscalização 
que aceleraram o processo, não jogaram contra o pa-
trimônio, como dissemos...

(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – ... 

jogaram a favor, ajudando, mostrando: este caminho 
você não deve seguir, porque vamos encontrar uma 
barreira, mas essa barreira pode ser contornada por 
esse caminho. E assim foi com o Tribunal de Contas, 
com o Ministério Público Estadual, com a Justiça. 

Não passamos ninguém para trás, não judiamos 
de ninguém, não deixamos ninguém sem receber, sem 
ter atenção. Mas a sociedade de Mato Grosso enten-
deu que era necessário, e foi feito. 

E é com essa experiência que tive como gover-
nador que quero conclamar, quero chamar atenção 
do Senado, do Congresso, do povo brasileiro: se não 
fizermos um esforço, todos nós juntos, abrindo mão 
de picuinhas muitas vezes, abrindo mão de problemas 
políticos muitas vezes, vamos sacrificar o País, vamos 

sacrificar o povo brasileiro. É chegada a hora, sim, de 
fazer esse enfrentamento; caso contrário, daqui a 30 
anos, não estarei nesta tribuna, mas não quero que 
quem esteja no meu lugar, representando o meu Estado 
do Mato Grosso, esteja novamente aqui reclamando 
daquilo que não fizemos nesse tempo.

Ouço a Senadora Ana Amélia, com muita alegria. 
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador, 

desculpe, mas é que o tema me leva a querer refor-
çar que iniciativas criativas como a adotada por V. Exª 
poderiam ser reproduzidas. Agora, não podemos ficar 
com a preocupação e, às vezes, até o preconceito 
diante de uma ideia pelo fato de não ser ela de nosso 
partido. Essa é uma posição um pouco, digamos, não 
condizente com o que a sociedade espera da classe 
política. Mas eu queria voltar ainda à questão da lo-
gística, com a qual V. Exª iniciou seu pronunciamento, 
lembrando que hoje os Estados do Nordeste estão pa-
decendo de uma das piores secas dos últimos anos. 
Aqui, no plenário, na semana passada, ouvi Senado-
res da Bahia, Senadores do Ceará, de Sergipe, da 
Paraíba, Senadores de vários Estados, falarem da 
gravidade da situação de seca naquela região, onde o 
gado está morrendo de fome e de sede. Vi que muitos 
Parlamentares desses Estados se mobilizaram no final 
de semana para tentar levar o milho, que é a principal 
ração para os animais, do Sul do País para aquela 
região. Senador, é muito difícil fazer essa operação: 
não há navios e não há caminhões, porque a sua dis-
ponibilidade demanda uma programação. Então, veja 
só, estou dando esse exemplo porque, se nós tivés-
semos uma logística eficiente, esse problema seria 
rapidamente resolvido. Talvez, dando esse exemplo, 
as pessoas que estão nos acompanhando entendam 
melhor o que é essa tal logística que tanto atrapalha e 
impede o desenvolvimento harmonioso do nosso País. 
Então, por causa da deficiência de não termos navios 
e não termos caminhões, o milho para os animais do 
Nordeste não chega na hora certa e mais animais vão 
morrer de fome e de sede. Era essa a modesta contri-
buição que queria dar, Senador.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito 
obrigado, Senadora. A senhora tem toda razão, talvez 
a maneira mais simples de explicar isso seja dizer que, 
pela falta da logística, a vaquinha no Nordeste vai mor-
rer de fome. E vai morrer de fome não é porque não 
há milho – há milho no Paraná, no Centro-Oeste; em 
Mato Grosso, temos mais de 5 milhões de toneladas 
de milho sobrando este ano e está chegando outra 
safra agora –, mas porque nós não temos como fazer 
esse excedente de milho chegar lá. 

Aliás, quero aqui aproveitar para fazer uma refe-
rência ao Secretário de Política Agrícola do Ministé-
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rio da Agricultura, Neri Geller, que chegou há pouco 
tempo, é um mato-grossense, e, com a vivência que 
tem, com a experiência que tem, solicitou ao Ministro, 
à Casa Civil, enfim, à Fazenda, e conseguiram fazer 
um novo modelo de leilão poucos dias atrás. A ideia 
é não levar o milho a granel para o Nordeste, mas já 
levá-lo ensacado, de modo que chegue às proprieda-
des já nas quantidades certas. 

(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Tal-

vez consigamos nesse período agora, um pouco para 
frente, ser mais eficientes também. 

É isto: quando tem gente que conhece os pro-
blemas, sabe das soluções, elas apresentam também 
soluções.

E eu gostaria, também como membro da Co-
missão de Infraestrutura, coordenada pelo Presidente 
Collor, que nós ampliássemos essas discussões, que 
nós chamássemos o empresariado brasileiro, porque 
a responsabilidade do que eu estou dizendo e dos 
problemas que nós temos não é só do Governo, mas 
de todos nós. E a experiência mostra que, quando nós 
nos juntamos e nós unimos as nossas forças, nós con-
seguimos vencer, conseguimos fazer mudanças que 
sejam significativas e que sejam para melhor para o 
povo, para a população brasileira e para o nosso País, 
que nós tanto amamos e que tanto queremos ver tão 
grande e tão bem quanto qualquer outro país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Senador Blairo, é sempre um privilégio 
muito grande poder ouvir V. Exª, um grande empresá-
rio, que contribui tanto com esta Nação, que é sabido, 
que é um empresário, que é a força motriz deste País, 
de uma Nação, que dá emprego e distribui renda e 
que é também esse Senador tão brilhante e atuante, 
mas não posso deixar de dizer que os gargalos que 
hoje impedem o nosso crescimento são muitos. Há as 
nossas reformas, que a gente tanto discute aqui nes-
ta Casa: reforma política, tributária, fiscal, trabalhista. 
São diversos gargalos.

Mas o gargalo da logística e da mão de obra do 
nosso País tem sido, nos últimos anos, o maior pro-
blema, Senadora Ana Amélia. E, como bem disse o 
Senador Blairo, há recursos para tal. Há recursos, Se-
nador. É lamentável que as coisas não aconteçam. É 
lamentável. O nosso problema da mão de obra é muito 
grave. E há dinheiro para capacitar essa nossa mão de 
obra. Há dinheiro para fazer as estradas.

Eu participei, certa época, de uma reunião de 
Governadores da Amazônia Legal e percebi, pela fala 
dos Governadores, que a Amazônia era um Estado 
fora do Brasil. Isso é lamentável.

Então, eu aguardo e espero que, em breve, esse 
problema da logística no nosso País seja resolvido.

Concedo a palavra ao nobre Senador Walter Pi-
nheiro, pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu escutava 
o pronunciamento do Senador Blairo, e havia me pre-
parado para, esta tarde, Sr. Presidente, tocar exata-
mente nessa questão.

Senadora Ana Amélia, na terça-feira próxima pas-
sada, fizemos aqui um apelo veemente, eu, o Senador 
Inácio, a Senadora Lídice, o Senador José Pimentel... 
Amanhã, nós teremos, em Fortaleza, o encontro da Su-
dene, a reunião com os Governadores, com a presença 
da Presidenta Dilma. A nossa expectativa é exatamen-
te o anúncio das medidas para esse difícil momento 
que o Nordeste brasileiro atravessa. E isso, Senador 
Blairo, tem uma relação direta com o que V. Exª colo-
cou aqui. Esse foi o meu apelo, na semana passada, 
ao Ministro, mineiro recém-empossado no Ministério 
da Agricultura. A questão é de transporte, logística.

O milho, Senadora Ana Amélia, está ali, inclusi-
ve na região do nosso Senador Blairo Maggi, mas eu 
não consigo fazer esse milho chegar à cidade de Ire-
cê, lá no nordeste baiano, no norte baiano, enfim, em 
qualquer outro canto do Estado. Portanto, há essa di-
ficuldade, que tem provocado um problema sério, que 
é a dizimação do nosso rebanho, entre outras coisas.

Então, nossa expectativa, Senador Blairo, é que, 
com o leilão ocorrido na última quarta ou quinta-feira, 
no caso da Bahia, especificamente, de treze mil to-
neladas... E V. Exª me dizia aqui a mesma coisa que 
o Ministério já havia nos comunicado, mas V. Exª, até 
pela experiência, fala aqui com propriedade da forma de 
preparar para a distribuição desse milho já ensacado. 

Nós estamos enfrentando um problema sério com 
essa questão de logística, motivado pela alta produção 
de soja, pela grande safra, o que tem requerido um vo-
lume expressivo de caminhões para transportar essa 
carga, assim como também pela própria ausência de 
ferrovias. Se nós já tivéssemos com a nossa ferrovia 
Oeste-Leste pronta, inclusive no seu ponto de início, 
que é a cidade de Figueirópolis, talvez isso facilitasse 
a chegada desse milho para atender não só a Bahia 
como outros Estados do Nordeste brasileiro. Então, 
nossa expectativa para amanhã é muito grande.

Aqui, nós demos a nossa contribuição, Senador 
Blairo. Aprovamos medida provisória, inclusive a 565, 
da qual eu fui relator, aprovamos, depois, diversos 
créditos, aprovamos a ampliação, através de medida 
provisória, do Bolsa Estiagem, do Garantia Safra... 
Amanhã chega aqui uma medida provisória, para ser 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 2 13979 

apreciada, cujo objeto é este: a liberação de recursos 
para essas áreas que estão enfrentando dificuldades 
neste período da longa estiagem. 

Agora, imagine V. Exª, que é um homem que co-
nhece a terra, que tem sua vida lastreada na produção 
no campo, imagine, Senador Blairo Maggi, uma seca 
prolongada que está em consonância com outra que 
não se encerrou. Ou seja, nós não vamos experimentar 
o período, meu caro Presidente, o período de chuva 
entre um período normal. Nós não estamos querendo 
mudar o clima do Nordeste, mas, pelo menos, entre 
dois períodos de seca, a gente sempre convivia com 
uma chuvinha. Ela vem, bate, às vezes não tão forte 
assim, mas já dá para molhar. No período, agora, de 
São José, como os agricultores convencionaram cha-
mar, nós convivemos com esse período agora sem 
ter a chuva. 

E mais. A intensidade desse período tem levado 
a outra circunstância: agora, não adianta só a chuva 
chegar e bater no capim, pois a semente ali embaixo 
já está morrendo. Então, nós vamos ter que entrar em 
um processo, Senador Blairo, de replantio e, portanto, 
eu vou precisar de mais liberação de recursos.

Então, nós precisamos tratar dessa questão da 
dívida, do alongamento e, em determinadas circunstân-
cias, do perdão, porque o agricultor recebeu o dinhei-
ro para aplicar em uma determinada área em que ele 
não teve nem como aplicar, ou então, se aplicou, está 
convivendo com essa experiência, de recursos para a 
aquisição de animais, que eu não sei nem onde é que 
a gente compra... A Bahia, por exemplo, agora, fez uma 
aquisição de 40 mil matrizes. Mas onde buscar? Ou 
onde colocar? Ainda que, nesse caso específico, você 
vá buscar e transporte, coloca onde, se não há a ração 
animal? Quem pode, Senador Ataídes, na Bahia, está 
pegando o seu gado, colocando em um caminhão e 
levando para as regiões onde há pasto. Mas a maioria, 
que vive da agricultura familiar, cuja vaquinha que está 
ali no curral é uma fonte de alimentação permanen-
te, vai fazer o quê? E quem perde três, quatro, cinco 
cabeças, porque a maioria dessa agricultura familiar 
tem isso... A maioria tem isso! Então, o sujeito está 
vendo ir embora a vida dele, sem contar a outra parte: 
o acesso à água para consumo humano... Várias das 
nossas cidades estão começando a enfrentar proble-
mas sérios de abastecimento d’água... Várias cidades, 
cidades-sedes.

Nós estamos fazendo diversas obras. O Gover-
nador Jaques Wagner esteve aqui, em Brasília, com 
a Presidenta, vai estar, amanhã, lá em Fortaleza, tem 
sido diligente, o Estado tem feito investimento, captando 
recursos junto ao Governo Federal, em diversas aduto-
ras. Já foi entregue uma parte da Adutora do Algodão, 

na região de Guanambi, e nossa esperança agora é 
com a Adutora do São Francisco, naquela região de 
Irecê. Mas é preciso fazer muito mais. Vamos entregar 
a liberação de recursos para a aquisição de máquinas. 
Mas, com máquina, Senador Ataídes, a gente limpa 
tanque, abre... Agora, se não vier chuva e abrir o tan-
que, não vai nem ter nem como utilizá-lo.

É importante a chegada desses equipamentos, 
de recursos para a construção de cisternas, que tam-
bém dependem da água da chuva, ou de recursos para 
perfurar poços para buscar água no subsolo, o que é 
um trabalho importante que o Governo do Estado da 
Bahia está fazendo em conjunto com a Codevasf, com 
a liberação dos recursos do Ministério da Integração 
Nacional.

Ou seja, nós estamos, Senador Blairo, numa ver-
dadeira guerra. É uma operação de guerra! Agora, nós 
temos que aproveitar esse momento e mesclar duas 
operações: uma operação emergencial, porque é pre-
ciso, Senador Ataídes, chegar lá com a água, chegar 
com a ração animal, chegar com as condições para 
enfrentar esse período.

Portanto, eu não estou desprezando nem acho 
errada a ação emergencial, mas a gente tem que apro-
veitar e ir também com as ações de perenização. Nós 
temos que ir com as ações que vão mexer na estrutura, 
que vão consolidar um caminho e nos preparar para 
conviver com isso, porque todo ano nós vamos ter esse 
período, Senador Ataídes! Não há nenhuma mudança!

Hoje, eu dizia à Senadora Ana Amélia, numa 
reunião sobre o FPE que nós fizemos na Liderança 
do PT, eu dizia a ela, ao Senador Pedro Simon e ao 
Senador Paulo Paim que nós temos 270 Municípios 
baianos cravados no Semiárido. O Semiárido baiano, 
Senador Blairo, representa, em porcentagem, sessenta 
e oito vírgula umas “canelas secas”, como diz o serta-
nejo lá, quase 70%, do nosso território. Nessas áreas, 
nós precisamos chegar, urgentemente, com esse nível 
de investimento. E é claro que o processo de “reser-
vação”, de construção de estrutura para “reservação” 
de água... A gente traduz essa palavra dizendo que 
“reservação” é você construir exatamente grandes 
barragens, aguadas, para ir tendo a disponibilidade 
da água num período como esse. Você armazena 
para, depois, utilizar. Ainda é grande a necessidade 
desse tipo de ação, Senador Ataídes. Fez-se muito, 
mas ainda é preciso fazer muito mais. E olha que es-
tou falando de um Estado que o São Francisco corta 
em grande parte: o São Francisco vem ali de Minas, 
adentra um pedaço do nosso oeste, corta ali, vai até a 
parte fronteiriça com o Estado de Sergipe, caminhan-
do para Alagoas, na região mais norte do Estado, a 
região de Paulo Afonso... Temos ali grandes barragens 
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e, ao mesmo tempo, grandes lagos, que, na prática, 
funcionam como... Ninguém armazena energia, você 
armazena água, mas é importante lembrar que boa 
parte do Estado, principalmente esse território que 
citei aqui, esse território está exatamente no miolo do 
Estado, não por onde o São Francisco toca. 

Então, é fundamental que nós possamos convi-
ver com a aplicação dessas medidas. Por isso, a nossa 
expectativa quanto ao dia de amanhã... Eu vim para 
cá hoje, estamos preparando a nossa ida amanhã, em 
conjunto, com a comitiva da Presidenta, para a cidade 
de Fortaleza. É óbvio que o povo do Ceará também 
está sofrendo, conforme o relato feito aqui, na terça-
-feira próxima passada, pelo nosso Senador Inácio 
Arruda. Então, acho importante que a gente tenha, 
neste momento, agilidade na execução.

O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 
Walter... 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – E 
não faz mais nenhum sentido, Senador Blairo, a gen-
te não ter agilidade para fazer diversas obras dessas. 
Aprovamos aqui diversos mecanismos de agilidade 
para obras da Copa, o que acho correto, só que essa 
aqui não é uma copa que acontece a cada quatro 
anos, mas é a copa da vida, que acontece todo dia, a 
todo momento.

Volto a insistir: nós não vamos acabar com a 
seca – é uma estupidez achar que vamos acabar com 
a seca –, mas precisamos ter, consequentemente, a 
implementação de políticas de convivência com a seca.

Senador Blairo.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senador 

Walter Pinheiro, cumprimento V. Exª pelo pronuncia-
mento e pelo posicionamento. Pelo que acontece no 
Nordeste, principalmente no seu Estado – V. Exª está 
aqui a reivindicar as coisas pelo seu Estado, mas 
também pelo Nordeste –, eu digo que ainda bem que 
o Brasil tem como suprir essa deficiência da seca do 
Nordeste com produtos do Centro-Oeste. Mas, mais 
uma vez, estamos nós aqui a falar de logística. Como 
eu disse antes, a vaquinha no Nordeste vai morrer 
porque não há logística. Então, na realidade, o Minis-
tério da Agricultura fez um leilão na semana passada, 
já com produtos ensacados, o que acredito ter sido 
muito bom. Já foi um sucesso a tomada de decisão do 
empresariado agrícola de vender os produtos dessa 
forma, liderado pela Secretaria de Política Agrícola, do 
Neri Geller, junto com o Ministro Antônio. Eu gostaria 
de dizer que, neste momento em que ouço o seu pro-
nunciamento, fico imaginando o cidadão que ainda tem 
uma única vaquinha e um pequeno rebanho. Vejo que 
as esperanças dele estão indo embora. Depois que 
a esperança for embora, será muito difícil fazer com 

que esse cidadão permaneça no campo, sem inchar 
as cidades, e não se vá violentar para trocar toda uma 
vida e uma cultura para poder sobreviver na periferia 
de uma cidade. Há uma única saída para isso, Sena-
dor Walter: o Governo passar por cima das regras de 
mercado neste momento. O frete de caminhão para o 
Nordeste custa hoje R$300,00, porque está competin-
do com outros fretes para portos do Sul, do Sudeste e 
do Norte. Então, em época de emergência, em época 
de dificuldades como essa, tem de se entrar pagan-
do mais. Paga-se mais, que é muito mais barato do 
que ver o cidadão sofrer. Tenho a certeza absoluta de 
que, se o Governo colocar algo mais nesse preço do 
frete para levar o milho para o Nordeste, o Governo, 
em 15 dias ou em uma semana, colocará todo o milho 
existente lá, e, depois, o mercado volta a se estabi-
lizar com os fretes que estão circulando Brasil afora. 
Então, eu gostaria de deixar essa sugestão, já que V. 
Exª estará com a Presidente Dilma amanhã na viagem. 
Não adianta querer competir com o mercado da mes-
ma forma que está competindo neste momento. Digo 
para V. Exª que, hoje, há as linhas em que a maioria 
dos transportadores atua. As transportadoras que ti-
ram soja de Mato Grosso e a levam para Paranaguá, 
para Santos, para Itacoatiara ou para Porto Velho não 
saem dessa linha por R$5,00 ou R$10,00 a mais a 
tonelada. Há os que fazem a linha para Goiás, há os 
que fazem a linha dentro do Mato Grosso para chegar 
a um terminal ferroviário, que estão acostumados com 
aquilo, que tem contratos com aquilo. Isto vem sendo 
programado e projetado há um ano: ele tem que ti-
rar tantas toneladas por dia para colocá-las no trem, 
para o trem chegar ao navio etc. Então, para romper 
com isso, tem que chegar e dobrar na mesa, tem que 
chegar, cacifar e estipular um preço, para o mercado 
pensar: “Opa, vou aproveitar esta oportunidade e vou 
levar este milho para o Nordeste, e tudo se arruma!” 
Não adianta querer discutir e disputar com o mercado 
estabelecido. Tem que romper esse mercado. E se vai 
rompê-lo com o preço do frete superior ao que está 
proposto por aí. Muito obrigado, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
isso, Senador Blairo! Essa é a agonia que a gente já 
tem levantado. E posso dizer a V. Exª uma coisa que 
não me sai da memória. Outro dia, fiz um pronuncia-
mento aqui extremamente acirrado do ponto de vista 
das minhas posições, até saindo do que é o normal 
na nossa fala. Terminei fazendo isso, em virtude des-
se sofrimento.

Senador Blairo, no dia 4 de janeiro de 2012, esti-
ve em Brasília, acompanhando o Governador Jaques 
Wagner. Naquela época, a gente já dizia: “Gente, isso 
vai acontecer. Não é achismo”. Hoje, há elementos su-
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ficientes para uma previsão com um acerto quase total. 
Os institutos já apontavam uma situação extremamente 
grave. Agora, nós estamos diante desse quadro, e não 
dá mais para ficar olhando a análise e a expectativa, 
tampouco esperando o que vai dizer um instituto. Nós 
temos uma situação concreta.

V. Exª fala da migração. Ora, um homem de 60 
anos... Deixe-me citar a minha idade. Um sujeito de 53 
anos para 54 anos não abandona mais sua terra para 
tentar arriscar a sorte onde quer que seja. Eu sou filho 
de uma família que fez isso. Meu pai foi embora para 
Salvador – e eu nasci na cidade de Salvador – nessa 
expectativa, sem nada. Eu sou filho, Senador Blairo, de 
uma família de oito irmãos. Meu pai disse: “Vamos lá! 
Vamos embora para Salvador arriscar a sorte!” Mas isso, 
há 54 anos, tinha efeito e deu um resultado favorável: 
meu pai terminou virando ferroviário. Qual é o homem 
de 50 anos, de 54 anos ou de 60 anos que vai largar 
sua terra hoje e se dirigir para não se sabe onde? Vai 
para sedes de Municípios ou para cidades maiores? 
Ou vai para outro Estado, com família constituída? E 
há tal nível de aglomeração nessas grandes cidades, 
que elas já não suportam mais! Então, não é esse o 
caminho. O caminho é fazer exatamente aquilo que 
estávamos aqui apontando: chegar com as soluções 
e aí quebrar essa barreira.

V. Exª coloca muito bem que temos de fazer a 
mesma coisa que fizemos para as obras da Copa. Com 
um regime diferenciado, paga-se um pouco mais para 
enfrentar este momento de emergência, para atender 
a essa demanda.

Mesmo no caso do capim, ainda que haja pro-
blemas aqui, ali e acolá... No Nordeste, até palma está 
indo embora, Senador Blairo! Não sei qual é o manda-
caru que está resistindo a esta seca. Até palma está 
em falta! Estamos tendo dificuldade. Nos lugares onde 
havia palma, não está havendo mais! Mesmo nesse 
caso, bateu uma chuva... Como o cancioneiro popular 
sempre dizia, “quando bater a chuva, a flor brota”. E os 
animais? Se o animal morreu, ele ressuscita? Como 
V. Exª disse, o agricultor familiar tem quatro ou cinco 
cabeças de boi, de ovino, de caprino ou de suíno. Por-
tanto, é uma situação extremamente difícil.

Temos feito um apelo, de diversas formas, ao Mi-
nistro da Agricultura; ao Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, nosso amigo Pepe Vargas; e ao Ministro da 
Integração Nacional no sentido da mobilização, para 
fazermos chegar essas coisas.

Lembro-me, Senador, de que liguei para o Se-
cretário de Agricultura da Bahia, com esse negócio do 
leilão, e ele disse: “Pinheiro, fiquei contente com as 13 
mil toneladas, quero mais 50”. Agora, meu problema é 
o seguinte: “Está bom, são 13 mil toneladas no leilão, 

mas como é que isso vai chegar?” Isso é um deses-
pero! Você vê, às vezes, a possibilidade de ter acesso 
ao recurso, mas não tem como viabilizar, com esse 
recurso, medidas que tenham efeito imediato.

Acho que é importante esse esforço, e a nossa 
expectativa é a de que, no dia de amanhã, possamos 
chegar aqui com notícias boas para o Sertão da Bahia.

Vou encerrar. Vou conceder um aparte à Senadora 
Ana Amélia, meu caro Senador Ataídes, e aí encerrarei 
meu pronunciamento nesta tarde.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Walter Pinheiro, eu queria dizer – especialmente, 
estou falando para os eleitores da Bahia – que, aqui, V. 
Exª está dividido entre duas frentes, coração e mente, 
quanto à questão da seca no seu Estado e no Nordes-
te. V. Exª pensa também por toda a Região Nordeste. 
Eu estava aqui em janeiro, quando V. Exª fez aquele 
veemente pronunciamento a respeito dos problemas, 
fazendo a crônica de uma seca anunciada. V. Exª pas-
sou o fim de semana – estou informada – tratando dis-
so, para agilizar a chegada da ração ao animal desses 
pequenos agricultores. V. Exª, naquela medida provi-
sória, tratava da dívida desses pequenos agricultores, 
que, agora, voltam a ter o mesmo problema, Senador 
Walter Pinheiro. V. Exª está também tratando de um 
problema gravíssimo, que é a repartição do recurso do 
FPE – Fundo de Participação dos Estados. Eu queria 
dizer aos eleitores da Bahia: tenham orgulho desse 
Senador que os representa, porque está trabalhan-
do intensamente nessas duas frentes, as duas muito 
complexas! Mas, com o vigor, com a coragem e com 
a forma com que V. Exª trabalha, V. Exª, certamente, 
vai superar os dois desafios. Espero, como Senadora 
gaúcha – o Senador Paulo Paim, que está aqui, o Se-
nador Pedro Simon e eu estivemos com V. Exª –, que 
a participação dos Estados seja a mais justa possível. 
É o que nós todos desejamos. Meus cumprimentos, 
Senador Walter Pinheiro!

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Essa é a coisa boa, Senadora Ana Amélia, porque, 
mesmo nesse esforço, a gente pode compreender essas 
proezas todas. E o mais importante é que a gente sabe 
que pode contar com parceiros nesta Casa, com as 
bancadas dos Estados. Hoje, eu, particularmente, tive 
essa conversa com a Bancada do Rio Grande do Sul. 
Conversei também com outras bancadas. Com esse 
esforço, a gente busca exatamente resolver problemas 
gravíssimos. Então, essa luta nossa é pela distribuição 
dos recursos, sejam eles recursos financeiros, mate-
riais, sejam eles essas coisas infra.

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

É preciso a gente tirar um pouquinho, desconcentrar. 
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Eles ficam muito concentrados a vida inteira no Bra-
sil, muito concentrados. Esse é um problema que se 
arrasta há anos e anos.

Então, a gente vê esse celeiro do Brasil, que é o 
oeste, que é o Centro-Oeste – o Senador Blairo Maggi 
falava aí agora –, e, de repente, não há vasos comu-
nicantes. Então, como tirar do Tocantins?

Por isso, estou insistindo nisto, meu caro Senador 
Ataídes: a nossa ferrovia chega exatamente a Figuei-
rópolis, no Estado de V. Exª. Então, já era um ponto 
fundamental para a gente chegar dali e promover a 
distribuição. Depois, ela cruza com outra ferrovia, a 
Centro-Atlântica, que sai do norte de Minas e vai até 
quase dentro de Salvador. Então, há vasos comuni-
cantes. Era importante a gente tocar nisso.

Então, é fundamental o esforço nosso aqui para 
distribuir esses recursos, para que haja uma justiça 
cada vez maior na distribuição desses recursos. É pre-
ciso que haja também certa agilidade na distribuição 
desses recursos, porque, de repente, podemos che-
gar com algo que, na ponta, não consiga mais fazer o 
efeito que queríamos. Talvez, possamos chegar até a 
um processo de catástrofe!

Então, é esse o apelo. Por isso, a gente tem bus-
cado fazer esse esforço.

É importante salientar aqui o apoio que a gente 
tem recebido da parte de diversos Ministros, que se 
têm empenhado. Ainda no feriado, recebi ligação do 
Ministério da Agricultura.

Senadora Ana Amélia, em todo o feriado da Se-
mana Santa, fiquei atrás disso. Liguei para a empresa 
que controla boa parte dos caminhões. Discuti com 
gente da área de porto, tentando ver como podemos 
ajudar para que essa carga chegue. Discuti com o 
Governo e fiz o máximo de movimentações para ver 
como a gente pode agilizar a liberação de recursos. 
Com a chegada de máquinas perfuratrizes ao Nordes-
te, vamos buscar água no subsolo e tentar trazê-la à 
superfície. Sei que isso não é fácil, mas é importante 
que se jorre um pouquinho de água, para, depois, a 
gente ver como é que se distribui. Inicialmente, dis-
tribui-se com caminhão-pipa, Paim; depois, faz-se o 
sistema simplificado.

Portanto, essa é a operação de guerra que a 
gente tem de fazer para que se constitua uma boa 
guerra, aquela que fará com que a gente mantenha a 
vida. Esse é o esforço.

Paim, espero que, no dia de amanhã, nossos ouvi-
dos e nossos corações possam ser contemplados com 
medidas importantes. Esse é nosso desejo, é nosso 
apelo. Ao mesmo tempo, essa é a nossa expectativa 
para essa reunião de amanhã na Sudene. Lá veremos, 
de uma vez por todas, as medidas chegarem, para 

suavizar e amenizar essa situação e para, ao mesmo 
tempo, criar caminhos para resolver a vida de nossos 
sertanejos e de nosso querido Nordeste brasileiro.

Um abraço, Sr. Presidente!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Senador Walter, há poucos dias, desta 
tribuna, ouvi o Senador Vital do Rêgo, com seu jeito 
todo poético, falando sobre o Nordeste, como também 
ouvi o Senador João Vicente Claudino falando sobre 
os poços artesianos do Nordeste. Agora, ouço V. Exª, 
que, com tanta sabedoria e conhecimento, também 
fala do nosso Nordeste, que conheço um pouco. V. Exª 
sensibiliza não só esta Casa, Senador, mas também 
o povo brasileiro.

Repito: conheço um pouco o Nordeste. V. Exª falou 
de Irecê, uma grande região produtora de feijão, uma 
das maiores do País. V. Exª também falou da Ferrovia 
Leste-Oeste, que resolveria o problema de se levar o 
milho para a vaquinha, que é a vida do nordestino, pois 
dela se extrai o leite e se obtém o pão de cada dia. Mas 
há algo que não consigo entender, Senador: há quase 
uma década, a Ferrovia Norte-Sul é feita, é refeita, e, 
até hoje, essa ferrovia não foi liberada.

Na iniciativa privada, Senador, eu percebo que 
tudo tem começo, meio e fim. Mas eu não consigo 
entender por que é que na coisa pública as coisas às 
vezes começam, mas não terminam. É lamentável! 
Mas, com essa guerra, com esses esforços, eu tenho 
certeza de que o Nordeste – porque não é possível –, 
que representa, como o senhor bem disse, 68%, uma 
hora nós vamos chegar e vamos acabar com isso, se 
Deus permitir, e Ele vai permitir. 

Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá, pela 

Liderança, pelo tempo regimental de cinco minutos. 
Por favor.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu quero, inicialmente, saudar 
todos que estão nos assistindo pela Rádio e pela TV 
Senado; agradecer a V. Exª e agradecer ao Senador 
Paulo Paim pela gentileza da permuta, para que eu 
pudesse falar na ordem invertida. 

Minha palavra é muito rápida, mas é uma palavra 
extremamente importante para o meu Estado de Rorai-
ma. Trata-se exatamente, Sr. Presidente, da audiência 
que tivemos, no final da semana passada, junto com 
o Governador Anchieta, com o Ministro da Agricultu-
ra, Toninho Andrade, o novo Ministro da Agricultura. 

Estivemos lá, referendando um acordo que já ha-
via sido construído com o Ministro Mendes Ribeiro, da 
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Agricultura, com a minha participação, inclusive visando 
às ações do Orçamento Federal de 2014. 

No Orçamento Federal de 2014, não havia recur-
sos previstos para o necessário em relação à defesa 
animal e vegetal do nosso País. O País apontava a falta 
de recursos para combate às dificuldades das frontei-
ras e à contaminação, tanto animal quanto vegetal. 

Em contato com o Ministro Mendes Ribeiro e sua 
equipe de trabalho, nós alocamos recursos para que 
o Brasil pudesse exercer, efetivamente, a proteção de 
suas fronteiras. A sanidade vegetal e animal têm que ser 
uma prioridade no Brasil. O Brasil é um País produtor, 
é um País que tem produzido de forma esplendorosa, 
aumentando safra a cada ano, tem um grande rebanho 
bovino, e estava à mercê, efetivamente, de pragas e 
de doenças que entram pelas fronteiras, notadamente 
no Norte do Brasil. E, nesse caso específico, falo do 
Estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezue-
la e com a Guiana, onde havia muitos problemas de 
sanidade vegetal, como a mosca da carambola, como 
a cochonilha rosada. 

Roraima também é um Estado que não é decla-
rado ainda livre da febre aftosa. Por conta disso, nós 
vemos a nossa produção ficar prejudicada. Fiz um 
acordo com o Ministro da Agricultura para colocar os 
recursos de que Roraima precisava, de que o Brasil 
precisava, para que pudéssemos, efetivamente, ter 
uma ação pronta, forte, enérgica, no sentido de prote-
ger as fronteiras. Nós colocamos os recursos e agora 
pactuamos com o Ministro que até o próximo ano, até 
março ou abril do próximo ano, com a vacinação que 
está ocorrendo, iniciando hoje, e depois com a pes-
quisa sorológica que vai ser feita, nós teremos con-
dição de declarar Roraima livre da febre aftosa, para 
que tenhamos condição de vender a nossa produção. 

Damos um exemplo: um país vizinho ao nosso, a 
Venezuela, comprou, no ano passado, em 2012, qua-
se US$1 bilhão de carne de gado do Paraná, de Mato 
Grosso, de Rondônia, do Pará. Senador Paulo Paim, 
Roraima não vendeu um tostão de gado à Venezue-
la exatamente por conta da limitação de não ser uma 
área livre da febre aftosa. 

Com essa mudança, com essa vacinação que 
estamos iniciando e com todos os pontos que serão 
seguidos dentro desse programa, sem dúvida nenhu-
ma teremos condição, no próximo ano, de retomar a 
produção e, mais do que isso, de iniciar a venda de 
produtos à nossa vizinha, com a condição especial de 
fornecer dentro de uma logística muito mais simples 
do que a que a Venezuela vem utilizando.

Então, as minhas palavras aqui são de, primeiro, 
registrar a importância desse acordo com o Ministério 

da Agricultura, tanto para a sanidade vegetal quanto 
para a sanidade animal. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E 

também anunciar o nosso trabalho e os recursos alo-
cados por mim, para que tenhamos condição de ficar 
livres da febre aftosa no próximo. 

Quero agradecer ao Ministro Toninho Andrade por 
ter feito esse compromisso, inclusive registrando que 
irá a Roraima fazer os anúncios e os atos necessários, 
para que tenhamos condição de liberar os recursos. 

Então, fica aqui este anúncio; ficam aqui o nosso 
compromisso, o nosso agradecimento e a nossa con-
fiança nos técnicos e dirigentes da Agência de Defesa 
Agropecuária de Roraima (Aderr), que têm condições 
técnicas efetivas de cumprir essa programação, que 
aprovamos e pactuamos com o Ministério da Agricultura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Meus cumprimentos, Senador Rome-
ro Jucá.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, do 
PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Ataídes Oliveira, que preside a sessão, Senadores e 
Senadoras, eu quero fazer uma série de pronuncia-
mentos, aproveitando o tempo desta segunda-feira. 

Primeiro, com tristeza, eu registro o falecimento, 
em Porto Alegre, de Sônia Saraí, companheira, mili-
tante do Partido de longas jornadas, Senador Ataídes. 

Ela falece aos 47 anos. Foi Vereadora da capital 
e deixa um legado de muita luta em defesa dos direitos 
humanos. Dedicou a sua vida ao combate aos precon-
ceitos. Era uma militante do movimento das mulheres 
do meu Estado. 

Negra Saraí, como era conhecida também, Sena-
dor Ataídes, foi Conselheira Tutelar, Promotora Legal 
Popular e era uma incentivadora da reforma urbana.

O velório está sendo realizado na Sala Ana Terra, 
na Câmara Municipal de Porto Alegre, e o sepultamen-
to será hoje, às 18h, no Cemitério da Santa Casa da 
capital do Rio Grande do Sul. 

Assim, o Rio Grande perde uma das suas mais 
destacadas militantes sociais. Fica aqui a nossa soli-
dariedade aos familiares, aos amigos, a todos aque-
les que acompanhavam, passo a passo, a vida dessa 
guerreira. Perdemos, assim, aos 47 anos – uma jovem 
ainda –, essa militante.

Senador Ataídes, quero também, na mesma linha 
em que aqui já falou a Senadora Ana Amélia, registrar, 
digamos, não somente as preocupações, mas a nossa 
caminhada. Tanto eu quanto a Senadora Ana Amélia e 
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o Senador Simon – sei que a Bancada de Santa Ca-
tarina também – estamos integrados no diálogo que 
estabelecemos com o Senador Walter Pinheiro, Relator 
do projeto que trata do FPE. 

O Senador Walter Pinheiro reuniu-se, hoje, com 
os três Senadores do Rio Grande. Repito: com o Se-
nador Pedro Simon, com a Senadora Ana Amélia e 
com este que vos fala, juntamente com o Governador 
Tarso Genro; com o Secretário da Fazenda, Odir To-
nollier; com o Coordenador da Bancada gaúcha, De-
putado Ronaldo Nogueira; com o Diretor Técnico, que 
tem acompanhado muito os nossos trabalhos sobre 
esse tema, Dr. Marcelo Ramos de Mello; e também 
com os representantes da Secretaria do Estado do 
Rio Grande do Sul, aqui, em Brasília, mais conhecida 
como embaixada do Rio Grande do Sul.

Estamos contribuindo com o Relator com ideias, 
enfim, com redações, com emendas que caminhem 
na linha de um grande entendimento, sem pensar em 
trazer prejuízo para nenhum Estado. 

Sabemos que o assunto é difícil, árduo, mas 
sempre acreditei no diálogo e nos sólidos argumentos 
daqueles que querem o bem comum, como eu digo: 
fazer o bem não interessando a quem.

Ainda não chegamos a uma redação final. De-
pendemos, claro, da palavra final do Relator, que está 
recebendo todas as propostas, mas os Senadores 
gaúchos e o Governo do Estado apresentaram o seu 
ponto de vista para a apreciação do Relator. 

A proposta objetiva melhorar as condições não 
somente para o Rio Grande, mas também para os 
outros Estados.

A construção que apresentamos – os Senado-
res e o Governador – consiste em incluir o art. 2º, que 
trata da inaplicabilidade da fórmula para os demais 
repasses; depois, da imposição do limite populacional 
mínimo de 1%, que não atinge o Rio Grande do Sul, 
mas beneficia os pequenos; e ainda do redutor de 75% 
em relação à renda domiciliar per capita. 

As três medidas aplicadas em conjunto diminuem 
os efeitos para o Rio Grande do Sul e trarão benefícios, 
conforme nossos estudos, para cerca de 18 Estados. 
Estou certo de que essa proposta ajudará na busca 
das soluções.

A inclusão do art. 2º impedirá que as perdas se 
multipliquem, pois, caso aplicada a mesma regra para os 
royalties, por exemplo, isso irá potencializar as perdas, 
o que, no meu entendimento, aumentará a injustiça.

A sugestão referente à imposição de um limite 
populacional mínimo de 1% favorece, repito, os Esta-
dos com a menor população, o que não é o caso do 
Rio Grande do Sul.

Aí, o Relator está tentando construir uma enge-
nharia, porque ele tem também as suas preocupa-
ções justas.

O fator representativo da população corresponde-
rá à proporção da participação da população do Estado 
na população do País, observado o limite superior a 7%, 
já acordado, que incidirá uma única vez nos cálculos.

Somando os índices, obteremos um valor inferior 
a 100%. Dessa forma, o excedente será redistribuído 
entre todos os Estados.

Portanto, teremos o mínimo efetivo de 1,21% e 
um índice máximo de 8,44%. Com isso, evitaremos 
distorções nos cálculos.

Senador Ataídes, por fim, ao alterar o redutor de 
70% para 75%, em relação à renda domiciliar per capi-
ta, os Estados que tiverem uma renda maior que 75% 
da média da renda per capita nacional sofrerão, então, 
a incidência no seu coeficiente. O redutor correspon-
derá à razão entre o excesso e o valor de referência.

Vamos ver: o Rio Grande do Sul e outros, antes, 
possuem a renda per capita acima da média nacional. 
Quanto maior o valor da referência – 75%, 80%, 85% 
–, menor o excesso e menor o redutor aplicado ao ín-
dice. Dessa forma, melhora para os gaúchos e para 
aqueles que possuem renda per capita maior que a 
média, só como exemplo.

Enfim, por todas essas razões, estou convicto de 
que estamos avançando no diálogo com o Relator. O 
Relator se mostrou sensível e demonstrou disposição 
para caminharmos juntos na busca de uma solução.

Vivemos, hoje, um momento histórico para os 
Estados, visto que estamos prestes a aprovar uma 
nova repartição de receitas, ou seja, avançamos no 
famoso Pacto Federativo.

Nós, como representantes do Estado do Rio 
Grande do Sul, defenderemos, junto ao interesse de 
todo o nosso povo, de todo o nosso País, a busca de 
um grande entendimento na melhor redação. 

A Bancada gaúcha no Senado e na Câmara está 
coesa, na certeza de que vamos buscar um grande 
entendimento. 

Sr. Presidente, repito que apresentaremos ao 
Relator uma emenda assinada pelo Senador Pedro 
Simon, pela Senadora Ana Amélia, por este Senador, 
com o aval do Governador e de todos os Deputados 
Federais do Rio Grande e, tenho certeza, da própria 
Assembleia Legislativa.

Avançando, ainda, Sr. Presidente, volto a falar de 
um tema que V. Exª, Senador Ataídes, é acostumado a 
me ouvir falar aqui, a nossa Previdência. Repito aqui: 
a Previdência do setor urbano fechou o ano de 2012 
com o maior superávit desde 2001, um superávit de 
R$25 bilhões. A arrecadação urbana ficou em R$277,8 
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bilhões, o que representa um crescimento de 6,4% em 
relação a 2011.

Já a despesa em pagamentos com o benefício 
urbano fechou em R$252 bilhões. Como vemos, arre-
cadamos R$277,8 bilhões e gastamos R$252,7 bilhões. 
Por isso, um superávit de R$25 bilhões. Verdadeira pro-
va de que as contas previdenciárias vão muito bem. 
Embora desonerando muito, estão indo bem ainda. 
Para ver como a nossa Previdência é superavitária!

Aqui é bom lembrar que os mandamentos cons-
titucionais, na linha da universalidade e da diversidade 
da base do financiamento da seguridade, continuam 
hábeis à proteção dos direitos a serem cumpridos e 
defendidos.

Segundo a auditora fiscal Clemilce de Carvalho, 
no artigo intitulado “Fugir do fator previdenciário ou 
acabar com ele?”, “o orçamento da Seguridade So-
cial suporta o pagamento dos benefícios, conforme a 
doutrina da Previdência, sem o confisco imposto pelo 
fator previdenciário” e sem a maldade, eu diria, de não 
garantir um reajuste decente e um cálculo decente aos 
nossos trabalhadores no ato da aposentadoria e mes-
mo depois de aposentados.

Por isso, defendemos o fim do fator e uma política 
de reajustes reais para os aposentados e pensionis-
tas, para que não tenham prejuízo para o seu poder 
de compra.

Eu vim agora no avião do Governador, casual-
mente – locado, naturalmente, porque aproveitei para 
vir e me encontrar com o Senador Walter Pinheiro –, 
e li um jornal que dizia que os planos de saúde estão 
aumentando quase 300 vezes o valor da prestação, 
principalmente para os mais idosos. Como pagar um 
plano de saúde se você não tem o correspondente 
aumento no seu salário? Você só recebe o INPC, que 
fica em 5%, 7% ou 8%, e os planos de saúde aumen-
tam mais de 200%.

Por isso, Sr. Presidente, Senador Ataídes, nós 
insistimos numa política de valorização dos benefícios 
dos aposentados e pensionistas.

Mas ainda me socorrendo a esse escrito da nos-
sa querida escritora e auditora fiscal Clemilce de Car-
valho, ela disse:

Somente em 2011, as publicações da ANFIP 
apresentam saldo financeiro – favorável – de 
todo o sistema da ordem de R$ 77 bilhões. 
Se considerarmos os seis últimos exercícios, 
chegamos à expressiva marca de R$ 400 bi!

Por isso, não sou contra desonerar a folha.
Eu sempre digo que a nossa Previdência é tão 

superavitária que, mesmo desonerando a folha, os 20% 
pagos pelo empregador, que pagava, agora não paga 

mais, baixou para 1,5% ou 2% sobre o faturamento, 
continuamos gerando superávit.

Sr. Presidente, Senador Ataídes, não sou somen-
te eu que entende ser cabível o fim do fator e reajuste 
para os aposentados. Especialistas com fulcro nos su-
cessivos superávits de arrecadações confirmam esta 
tese: é inadmissível que esse mal perdure e perdure 
e nunca tenha fim.

É inadmissível que nós todos, aqui, no Parla-
mento sejamos insensíveis, porque tentamos adiar a 
tão esperada votação do PL 3.299/2008, que colocará 
fim ao hediondo fator, já aprovado aqui no Senado, a 
Câmara é que não vota.

É inadmissível, acima de tudo, acreditar que al-
guém possa levantar a tal fórmula 95/105. Eu chego 
a dizer que é uma piada de mal gosto que algum bu-
rocrata de plantão inventou. Tenho certeza de que a 
Presidenta Dilma é contrária a essa fórmula. O máximo 
a que poderemos chegar, como um grande entendi-
mento, é a fórmula 85/95, mas não 95/105.

É bom lembrar, para aqueles que não entende-
ram bem, que quando falamos em 85/95 é a soma da 
idade com o tempo de contribuição. A mulher se apo-
sentadoria, por exemplo, com 55 anos de idade e 30 
de contribuição, o que daria 85, ou com 54 anos de 
idade e 31 de contribuição, que daria 85 também. E o 
homem, no caso de 95, se aposentaria com 60 anos 
de idade e 35 de contribuição, ou com 59 anos de ida-
de e 36 de contribuição. Mas 95/105 nem falar! Nem 
pensar! É irreal? Não é correto! É inadequado! Eu diria 
até que é uma proposta desonesta com aqueles que 
trabalharam toda uma vida.

Essa fórmula, se chegasse a vir, porque não virá, 
antes de ser uma crueldade, é inconstitucional, pois 
fere o princípio da isonomia, da razoabilidade e da dig-
nidade humana, inclusive em relação aos servidores 
públicos, porque lá a fórmula é 85/95.

Vale ressaltar, inclusive, que esse mecanismo de 
somar idade com tempo de contribuição foi uma suges-
tão que aplicamos já na PEC Paralela, na Administração 
Pública. Nós fomentamos, nós trabalhamos quando, 
naquele momento, sugerimos esse encaminhamento.

Por fim, eu insisto em dizer que a fórmula 95/105 
não existe. É uma piada de mau gosto que alguém 
soltou na praça para assustar os trabalhadores. O 
que existe é um debate de 85/95. E eu expliquei como 
chegamos a esse cálculo.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já vou 

conceder-lhe um aparte, Senadora Ana Amélia.
Enfim, quero dizer que, recentemente, em Bra-

sília, houve uma grande marcha com cerca de 50 mil 
trabalhadores, Senadora Ana Amélia, dos mais variados 
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setores, de todas as centrais, exigindo o fim do fator e 
o reajuste correto para os aposentados e pensionistas.

Quero dizer que me socorro aqui, antes de con-
ceder um aparte a V. Exª, Senadora Ana Amélia, de 
um pronunciamento do grande ex-Presidente dos Es-
tados Unidos, Abraham Lincoln, assassinado, que dis-
se certa vez: “Pecar pelo silêncio quando se deveria 
protestar, transforma homens em covardes.” O que ele 
está dizendo? Se nós achamos que é uma maldade 
tão grande esse fator previdenciário e não temos uma 
política para os aposentados, nós não podemos nos 
acovardar mediante esse debate. Temos que fazer o 
bom combate, o bom debate, mostrando que é possí-
vel, sim, acabar com o fator previdenciário e avançar 
numa política de valorização dos benefícios dos apo-
sentados e pensionistas.

Com satisfação, concedo um aparte para a nossa 
querida Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Paim, nós, os três Senadores do Rio Grande, estamos 
juntos na questão do FPE, defendendo os interesses 
do nosso Estado. E, da mesma forma como acompa-
nhei seu trabalho e sua luta em relação ao fim do fator 
previdenciário, eu também queria lhe dizer que, quando 
li a notícia dos 105 anos – comentei com V. Exª aqui, 
na nossa Bancada –, imagino que tenha sido aquela 
coisa de colocar o bode na sala. Quando foi votado 
o Orçamento para este ano, V. Exª insistiu muito em 
conceder um reajuste maior para os aposentados do 
INSS que ganham acima de um salário mínimo, por-
que hoje o reajuste está sendo sempre menor. E isso, 
junto com o fator previdenciário, tem levado a uma 
queda brutal da renda dos aposentados do Regime 
Geral de Previdência Social do INSS. Então, penso 
que o Governo ou alguma mente colocou o bode na 
sala, ou seja, assustando com o 105 para que não se 
desse aquele reajuste. Então, estou com V. Exª nesta 
questão de evitar que seja adotada uma medida dessa 
natureza, que será inteiramente lesiva aos aposenta-
dos do INSS. Estamos juntos não só na questão do 
FPE, mas também em relação a essa matéria. V. Exª 
tem, aqui, nesta Casa, há muitos anos, liderado a de-
fesa do interesse dos aposentados do Regime Geral 
da Previdência.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senadora Ana Amélia. Estamos juntos nesta 
caminhada, com certeza absoluta.

Eu queria aproveitar este momento, Sr. Presi-
dente, para dizer que, do dia 10 ao dia 14, haverá um 
grande debate em Aracaju – e estarei presente –, sobre 
os caminhos para melhorar a vida dos aposentados.

O evento é de 10 a 14, e eu me comprometi em 
estar lá, nos dia 11 e 12, participando do debate pro-

movido pela Cobap. O evento vai ser em Coroa do 
Meio, Aracaju, Sergipe. Na oportunidade, faremos um 
grande debate sobre as bandeiras e a defesa dos di-
reitos dos aposentados e pensionistas.

Aqui está o convite que recebi do Warley Gon-
çalves, da Cobap, e do Luiz Legnani, Secretário-Geral. 
Confirmei a presença.

Aproveito também, Sr. Presidente, para confirmar 
para a nossa querida e grande líder Berenice Piana 
que, no próximo domingo, estarei na grande caminhada 
que fará no Leblon em defesa das crianças portado-
ras do Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ou do 
Transtorno do Espectro Autista.

É uma lei que ajudamos a construir via Comis-
são de Direitos Humanos. Hoje a lei está sancionada, 
a Lei nº 1.611, de 2011, à qual tive a alegria de dar o 
nome da grande militante Berenice Piana. E pegou. 
Que bom que pegou! Foi aqui, da tribuna, em home-
nagem a Berenice Piana. Eu não queria que ficasse 
só no número, mas que a lei se chamasse Berenice 
Piana, e a assim felizmente aconteceu.

Todos os militantes do Mundo Azul, que assim se 
identificam, concordaram, e Berenice Piana – o nome 
dessa grande militante que tem um filho autista – pas-
sou a ser o nome da lei.

Confirmo, então: no dia 7 de abril, às 9 horas da 
manhã, estarei aí, no Leblon, para caminhar com as 
pessoas com deficiência e com os autistas. 

Por fim, Sr. Presidente, com a tolerância contumaz 
de V. Exª, Senador Ataídes, permita-me que eu fale 
aqui, ainda, um pouco sobre a importância do debate 
que esta Casa está fazendo – o Senador Delcídio do 
Amaral é o relator – sobre o ICMS. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, a guerra fiscal que se disseminou no País não 
favorece a ninguém, senão a alguns grupos empresa-
riais que se aproveitam das disputas entre os Estados 
brasileiros para barganhar a concessão de benefícios 
fiscais cada vez mais generosos. Temos de ter uma 
política igual para todos em qualquer parte do País. 

Na prática, o atual modelo fez com que, a fim de 
atrair investimentos privados, as unidades federativas 
estimulassem as empresas a realizar uma espécie de 
leilão para definir onde sediarão seus novos empreen-
dimentos. Ao final, ganha quem oferece mais benefí-
cios, entre os quais, a isenção ou a postergação no 
recolhimento do ICMS.

Nessa guerra de todos contra todos só há, entre 
os Estados, vencedores de curto prazo e, no longo 
prazo, uma grande vítima: o povo brasileiro. Segun-
do afirma o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, os 
Estados, em conjunto, renunciaram a cerca de R$100 
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bilhões, com incentivos a empresas para que saíssem 
de um Estado e fossem para outro. Vão fechando as 
empresas, os complexos demitindo milhares e milha-
res de trabalhadores e levando esperança para outro 
Estado. Mas, depois, outro Estado oferece, demite todo 
mundo e vai para outro Estado. 

O prejuízo, no entanto, é ainda maior, porque, 
no cálculo do Ministro, não estão incluídos, por exem-
plo, os custos da complexa engenharia contábil que a 
guerra fiscal produziu, nem o desestímulo ao investi-
mento provocado pela insegurança jurídica que o mo-
delo gerou para todos, porque, a qualquer momento... 
É como aplicação de capital volátil, conforme o vento, 
desloca de um lugar para o outro.

De fato, por diversas vezes, o Supremo Tribunal 
Federal se pronunciou acerca da inconstitucionalidade 
da concessão de incentivos fiscais do ICMS sem a pré-
via celebração de convênio entre os Estados-membros 
e o Distrito Federal, conforme prevêem a Constituição 
Federal e a Lei Complementar n° 24, de 1975.

Não obstante isso, os benefícios continuam a ser 
concedidos, de forma explícita ou disfarçada, median-
te a utilização de artifícios jurídicos e econômicos os 
mais mirabolantes.

No entanto, temos agora, diante de nós, a opor-
tunidade única de acabar com tais distorções, incerte-
zas e desconforto jurídico. Como todos sabem, tramita 
nesta Casa o Projeto de Resolução n° 1, de 2013, de 
autoria da Presidenta da República, que estabelece 
um cronograma de redução gradual e unificação da 
alíquota interestadual do ICMS para 4%, pondo fim à 
famosa guerra suja, a guerra fiscal. 

Ao mesmo tempo em que encaminhou o PRS n° 
1, de 2013, a Presidenta da República editou a Me-
dida Provisória n° 599, de 27 de dezembro de 2012, 
que prevê a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com 
o objetivo de compensar perdas de arrecadação de-
correntes da redução das alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais relativas ao ICMS.

A MP n° 599, de 2012, prevê, ainda, a criação do 
Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR – para os 
Estados que serão afetados pela redução do papel do 
ICMS como instrumento de política industrial e desen-
volvimento econômico.

Ambas as medidas, a compensação e a criação 
do FDR, estão condicionadas à aprovação de resolu-
ção do Senado Federal que unifique a alíquota inte-
restadual do ICMS.

Sr. Presidente, Senador Ataídes, não por acaso, 
a Constituição de 1988 – e eu estava lá –, conforme 
estabelecido no inciso IV do § 2º do art. 155, atribuiu 
ao Senado Federal, por meio de resolução, a compe-

tência para estabelecer as alíquotas aplicáveis às ope-
rações e prestações, interestaduais e de exportação.

As regras constitucionais impõem tratamento 
federativamente uniforme em matéria de ICMS. O 
constituinte originário – repito, eu estava lá – teve a 
sensibilidade de entender que tais matérias deveriam 
estar reservadas à Casa Legislativa que reflete a iso-
nomia federativa por meio da representação paritária 
dos Estados-membros, ou seja, o nosso Senado da 
República.

Creio que temos o dever de corresponder à res-
ponsabilidade que nos foi confiada aprovando um pro-
jeto de resolução que beneficie o conjunto da popula-
ção brasileira, deixando de lado eventuais diferenças 
regionais.

Senador Ataídes, na atual conjuntura fiscal, não 
tenho dúvidas de que o PRS n° 1 atende ao interes-
se nacional e busca corrigir o quadro caótico em que 
nos encontramos, marcado pela competição danosa, 
desleal, entre os Estados.

Há poucos dias, vim à tribuna para denunciar que 
o texto proposto para as novas regras do FPE prejudi-
cava inúmeros Estados e precisava de uma maior refle-
xão. Isso foi feito com a sensibilidade do nobre relator, 
colega e amigo de partido, Senador Walter Pinheiro.

Naquela ocasião, conclamei todos a estabelecer-
mos uma boa discussão, um bom debate para a vota-
ção da distribuição do FPE. Que fôssemos na linha do 
equilíbrio, da serenidade, no campo da razoabilidade, 
na busca do senso de justiça. Penso que esses mes-
mos princípios devem orientar os debates em torno da 
PRS nº 1, de 2013.

O estudo realizado pelo Confaz, por exemplo, e 
divulgado pelo Ministério da Fazenda, sobre a estima-
tiva de perdas e ganhos com a unificação do ICMS, 
baseado nos dados das notas fiscais eletrônicas de 
2011, revela que, ao final do processo de unificação, 
quando todas as alíquotas estivessem niveladas em 
4%, nove Estados registrariam impactos negativos no 
saldo líquido do ICMS nas operações interestaduais.

Na verdade, apenas oito, pois o estudo incluiu o 
Amazonas, sendo que o PRS nº 1 excetua do novo limite 
de 4% as operações e prestações originadas da Zona 
Franca de Manaus, cuja alíquota permanece em 12%.

Como vemos, a maioria dos Estados brasileiros, 
de pronto, sai com o benefício.

No caso do Rio Grande do Sul, o saldo projetado 
é de crescimento da arrecadação do ICMS em 3,2%, 
o que, considerando os dados de 2011, representaria 
um incremento de receita da ordem de R$600 milhões.

Apesar de R$600 milhões não ser uma cifra des-
prezível, o aumento da arrecadação, com o fim da 
guerra fiscal, certamente será muito superior, pois o 



13988 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

estudo do Confaz não capta, nem poderia captar, os 
ganhos advindos do restabelecimento de um ambiente 
mais homogêneo e juridicamente seguro que vai pos-
sibilitar a atração de novos investimentos, Estado por 
Estado, multiplicando a geração de emprego e renda.

Sr. Presidente, o ICMS constitui a principal fonte 
de finança do meu Estado, respondendo por quase 
dois terços do orçamento. Assim, eventuais oscilações 
na arrecadação afetam diretamente a capacidade do 
Estado. As vantagens do novo sistema não se concen-
tram tanto no objetivo só de aumentar a arrecadação.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Há uma 

percepção entre os especialistas de que a guerra fiscal 
promove a alocação ineficiente de recursos, gerando, 
no médio e longo prazos, efeitos nocivos para todos.

Sr. Presidente – concluindo –, já é passada a hora 
de encerrarmos o conflito fiscal entre os Estados que 
se instalou a partir de segunda metade da década de 
90. O Rio Grande não almeja prejudicar ninguém, mas 
sim buscar o equilíbrio.

Nas palavras do Governador Tarso Genro, somen-
te a adoção da alíquota única será capaz, de “maneira 
eficaz, direta e imediata”, de responder à questão da 
guerra fiscal.

O Rio Grande do Sul tem conhecimento de que, no 
primeiro momento, poderá ter de suportar até mesmo 
algum tipo de sacrifício, que deverá ser compensado, 
conforme a proposta do Executivo, por meio de auxílio 
financeiro da União ao Estado.

O que, no momento, compete a nós, parlamenta-
res, é assegurar que os auxílios financeiros da União 
estejam bem calibrados e ajustados às eventuais per-
das. Compete a nós, também, zelar para que o Fundo 
de Desenvolvimento Regional a ser criado seja, de fato, 
capaz de induzir a redução das desigualdades regionais.

Essas discussões me parecem legítimas e saudá-
veis. Muitas foram as vezes em que esta Casa logrou 
aperfeiçoar propostas encaminhadas pelo Executivo. 
Desta feita, não será diferente.

Não podemos, entretanto – e aqui eu termino, 
Presidente, Senador Ataídes –, deixar escapar a opor-
tunidade de pôr um basta nessa disputa fratricida, entre 
irmãos, que afronta nosso Pacto Federativo.

Conclamo os colegas de todas as bancadas, que 
aqui representam seus Estados de origem, para que 
juntos possamos construir o consenso que vai permitir 
a aprovação da Resolução n° 1, de 2013.

Tenho certeza de que o Senador Delcídio do Ama-
ral vai trabalhar muito para que isso aconteça, com o 
apoio de todos os Senadores desta Casa.

Era isso. Muito obrigado, Senador Ataídes, pela 
tolerância de V. Exª, e peço que considere na íntegra to-
dos os pronunciamentos, todos os registros que aqui fiz.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre o falecimento de Sonia Saraí.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro o 

falecimento na noite de ontem, em Porto Alegre, aos 
47 anos, da ex-vereadora Sonia Saraí. 

Ele deixa um legado de muita luta em defesa 
dos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, 
dos discriminados. 

Negra Saraí como era conhecida também foi 
conselheira tutelar, promotora legal popular, e era uma 
incentivadora da reforma urbana.

O velório está sendo realizado na sala Ana Ter-
ra, da Câmara Municipal de Porto Alegre e o sepulta-
mento será às 18 horas, no cemitério da Santa Casa 
de Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul perde uma das suas mais 
destacadas militantes sociais. Fica aqui a nossa soli-
dariedade aos familiares e amigos. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento que trata da reunião ocorrida 

nesta data para tratar sobre o Fundo de Participação 
dos Estados. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no inicio 
da tarde de hoje, o senador Walter Pinheiro – relator 
dos projetos que tratam do Fundo de Participação dos 
Estados – FPE, reuniu-se com os três senadores do 
Rio Grande do Sul, este que fala, o senador Pedro Si-
mon e a Senadora Ana Amélia....

Juntamente com o Governador Tarso Genro, o 
Secretario de Fazenda Odir Tonollier e o Coordenador 
da Bancada Gaúcha – Deputado Ronaldo Nogueira, 
o Diretor Técnico que tem nos acompanhado Marce-
lo Ramos de Melo para fecharmos uma proposta que 
atenda não somente o Rio Grande do Sul, mas que 
abra a possibilidade de um consenso maior buscando 
o apoio dos demais estados.

O assunto é difícil, árduo, mas sempre acreditei 
no diálogo e nos sólidos argumentos que apresenta-
mos para debate.

Ainda não conseguimos chegar a um acordo, 
a ideia é buscar o consenso antes da matéria vir a 
plenário.

Para tal, apresentamos uma proposta conjunta, 
endossada pelos três senadores gaúchos.
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A proposta objetiva melhorar as condições não 
somente para o Rio Grande do Sul, mas beneficiar 
também outros estados brasileiros.

A construção consiste em incluir o artigo 2º que 
trata da inaplicabilidade da formula para os demais 
repasses, a imposição do limite populacional mínimo 
de 1% e incluir o redutor de 75% em relação a renda 
domiciliar per capita. 

As três medidas aplicadas em conjunto, minimiza-
rão os efeitos para o Rio Grande do Sul e beneficiarão 
mais 18 estados brasileiros, em relação a situação atual.

Estou certo de que esta proposta é a mais equi-
librada das soluções.

A inclusão do art. 2º impedirá que as perdas se 
multipliquem, pois, caso aplicada a mesma regra para 
os royalties, por exemplo, irá potencializar as perdas, 
o que representa uma injustiça.

A sugestão referente a imposição de um limite 
populacional mínimo de 1% favorecerá os estados com 
menor população.

O fator representativo da população corresponde-
rá à proporção da participação da população do Estado 
na população do País, observado o limite superior 7%, 
já acordado. Que incidirá uma única vez nos cálculos.

Somando os índices obteremos uma soma inferior 
a 100%, desta forma, o excedente será redistribuído 
entre todos os entes.

Portanto, teremos um mínimo efetivo de 1,21% 
e um índice máximo de 8,44%, para evitar distorções 
nos cálculos. 

Por fim, ao alterar o redutor de 70% para 75% 
em relação a renda domiciliar per capita, os Estados 
que tiverem uma renda maior que 75% da média de 
renda per capita nacional sofrerão a incidência no seu 
coeficiente.

O redutor corresponderá à razão entre o excesso 
e o valor de referência.

Como o Rio Grande do Sul e outros entes pos-
suem a renda per capita acima da media nacional, 
quanto maior o valor de referência (75%, 80%, 85%) 
menor o excesso e menor o redutor aplicado ao índice, 
desta forma, melhor para os gaúchos e para aqueles 
que possuem renda per capita maior que a media.

Por todas essas razões, estou convicto de que 
poderemos avançar com essa proposição.

O relator se mostrou sensível e demonstrou dis-
posição em caminhar nesta direção.

Vivemos hoje um momento histórico para os Es-
tados, visto que estamos prestes a aprovar uma nova 
repartição de receitas, um novo pacto federativo...

E nós, como representantes legítimos dos Esta-
dos defenderemos juntos os interesses do nosso povo.

A Bancada gaúcha do senado está coesa na de-
fesa da nossa gente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento sobre o fator previdenciário. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a previ-

dência do setor urbano fechou o ano de 2012 com o 
maior superávit desde 2001, R$ 25 bilhões.

A arrecadação urbana ficou em R$ 277,8 bi-
lhões, o que representa um crescimento de 6,4% em 
relação a 2011. 

Já a despesa com pagamento de benefícios fe-
chou em R$ 252,7 bilhões.

Verdadeira prova de que as contas previdenciá-
rias vão muito bem.....

E que os mandamentos constitucionais da univer-
salidade e da diversidade da base de financiamento da 
Seguridade continuam hábeis à proteção dos direitos 
a serem cumpridos e defendidos.

Segundo a auditora fiscal Clemilce de Carvalho 
no artigo intitulado “Fugir do fator previdenciário ou 
acabar com ele?”: 

“O orçamento da Seguridade Social suporta o 
pagamento dos benefícios, conforme a doutrina da 
Previdência, sem o confisco imposto pelo fator pre-
videnciário. 

Somente em 2011, as publicações da ANFIP 
apresentam saldo financeiro – favorável – de todo o 
sistema da ordem de R$ 77 bilhões. Se considerarmos 
os seis últimos exercícios, chegamos à expressiva 
marca de R$ 400 bi!”

Srs. Senadores e Senadoras, não sou somente eu 
que entende ser cabível o fim do fator previdenciário.

Especialistas, com fulcro nos sucessivos superá-
vits de arrecadações, confirmam esta tese.

É inadmissível que esse mal perdure para sempre.
É inadmissível a insensibilidade do parlamento 

brasileiro, que tenta adiar a tão esperada votação do 
PL 3299/2008, que porá fim ao hediondo fator.

É inadmissível, acima de tudo, acreditar que o 
atual governo federal pretenda substituir o fator previ-
denciário pela fórmula 95/105.

Em que a soma entre a idade com o tempo de 
contribuição deve ter como resultado 95 anos para as 
mulheres e 105 anos ao para homens, como mecanis-
mo de adquirirem o direito à aposentadoria.

Esta fórmula antes de ser uma crueldade, é in-
constitucional, pois fere o princípio da isonomia, da 
razoabilidade e da dignidade humana.

Fere a isonomia porque para o servidor público 
foi adotada a fórmula 85/95. 
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Vale ressaltar, inclusive, que esse mecanismo de 
somar idade com tempo de contribuição foi uma suges-
tão nossa, quando tramitou no Congresso a reforma 
da Previdência na administração pública.

Na oportunidade, consideramos coerente, vistas 
as atrocidades que queriam impor aos trabalhadores 
da seara pública.

A pretendida fórmula 95/105, que a imprensa 
divulgou como sendo um mecanismo estudado pela 
assessoria do palácio, estende para mais dez anos a 
idade da aposentadoria do celetista e acaba sendo 
pior que o fator. 

Tal mecanismo fere o princípio da razoabilidade, 
pois ao servidor público é facultado se aposentar aos 
55 anos mulher e aos 60 os homens porque o traba-
lhador celetista deverá somar 65 e 70 anos de idade?

Por fim, a medida atinge também a dignidade da 
pessoa humana, pois alcança o respeito à pessoa, é 
desumano, é vil.

Tenho certeza que esta Casa Legislativa não irá 
tolerar tal afronta ao trabalhador.

No dia 6 de março ocorreu uma mobilização na-
cional em Brasília.

Diversos representantes sindicais mobilizaram a 
população e realizaram um grande evento na espla-
nada dos Ministérios. 

A intenção foi envolver a classe trabalhadora numa 
grande marcha em prol do fim do fator previdenciário 
e de outras demandas trabalhistas.

Outro dia ouvi de um eleitor que o fator previden-
ciário é o mesmo que comprar um produto e receber 
apenas 60% dele!

Concordei, é isso mesmo!
Isso tem nome no Direito Civil, é enriquecimento 

ilícito, uma maldade que tem que acabar.
Por fim, quero encerrar este pronunciamento com 

uma frase de Abraham Lincoln, que diz: 
“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, 

transforma homens em covardes.”
Enquanto o fator previdenciário não acabar con-

tinuarei protestando contra ele, porque represento a 
voz do povo, a voz dos movimentos sociais e jamais 
pecarei pelo silencio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Pronunciamento sobre alíquotas do ICMS. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a guerra 

fiscal que se disseminou no País não favorece a nin-
guém, senão a alguns grupos empresariais que se 
aproveitam das disputas entre os Estados brasileiros 

para barganhar a concessão de benefícios fiscais cada 
vez mais generosos. 

Na prática, o atual modelo fez com que, a fim de 
atrair investimentos privados, as unidades federativas 
estimulassem as empresas a realizar uma espécie de 
“leilão” para definir onde sediarão seus novos empre-
endimentos. 

Ao final, “ganha” quem oferece mais benefícios, 
entre os quais, a isenção ou postergação no recolhi-
mento do ICMS. 

Nesta guerra de todos contra todos só há, entre os 
Estados, vencedores de curto prazo, e, no longo prazo, 
uma grande vítima: o povo brasileiro. Segundo afirma 
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, os Estados, 
em conjunto, renunciaram a cerca de R$ 100 bilhões 
com incentivos a empresas para que se instalem nos 
seus respectivos territórios.

O prejuízo, no entanto, é ainda maior, porque no 
cálculo do Ministro não estão incluídos, por exemplo, os 
custos da complexa engenharia contábil que a guerra 
fiscal produziu, nem o desestímulo ao investimento pro-
vocado pela insegurança jurídica que o modelo gerou.

De fato, por diversas vezes, o Supremo Tribunal 
Federal se pronunciou acerca da inconstitucionalidade 
da concessão de incentivos fiscais do ICMS sem a pré-
via celebração de convênio entre os Estados-membros 
e o Distrito Federal, conforme prevêem a Constituição 
Federal e a Lei Complementar nº 24, de 1975.

Não obstante isso, os benefícios continuam a ser 
concedidos, de forma explícita ou disfarçada, median-
te a utilização de artifícios jurídicos e econômicos os 
mais mirabolantes.

No entanto, temos agora, diante de nós, a oportu-
nidade única de acabar com tais distorções e incerte-
zas. Como todos sabem, tramita nesta Casa o Projeto 
de Resolução nº 1, de 2013, de autoria da Presidenta 
da República, que estabelece um cronograma de re-
dução gradual e unificação da alíquota interestadual 
do ICMS para 4%, pondo fim à guerra fiscal. 

Ao mesmo tempo em que encaminhou o PRS nº 
1, de 2013, a Presidenta da República editou a Me-
dida Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012, 
que prevê a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com 
o objetivo de compensar perdas de arrecadação de-
correntes da redução das alíquotas nas operações e 
prestações interestaduais relativas ao ICMS.

A MP nº 599, de 2012, prevê, ainda, a criação 
do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) para 
os Estados que serão afetados pela redução do pa-
pel do ICMS como instrumento de política industrial e 
desenvolvimento econômico. 
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Ambas as medidas, a compensação e a criação 
do FDR, estão condicionadas à aprovação de Reso-
lução do Senado Federal, que unifique a alíquota in-
terestadual do ICMS.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não por 
acaso, a Constituição de 1988, conforme estabeleci-
do no inciso IV do § 2º do art. 155, atribuiu ao Senado 
Federal, por meio de Resolução, a competência para 
estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações e 
prestações, interestaduais e de exportação.

As regras constitucionais impõem tratamento fe-
derativamente uniforme em matéria de ICMS. O cons-
tituinte originário teve a sensibilidade de entender que 
tais matérias deveriam estar reservadas à Casa Legis-
lativa que reflete a isonomia federativa, por meio da 
representação paritária dos Estados-membros. 

Creio que temos o dever de corresponder à res-
ponsabilidade que nos foi confiada aprovando um 
Projeto de Resolução que beneficie o conjunto da 
população brasileira, deixando de lado eventuais di-
ferenças regionais. 

Na atual conjuntura fiscal, não tenho dúvidas de 
que o PRS nº 1 atende ao interesse nacional e busca 
corrigir o quadro caótico em que nos encontramos, 
marcado pela competição danosa entre os Estados. 

Há poucos dias estive nesta Tribuna para denun-
ciar que o texto proposto para as novas regras do FPE 
prejudicava o Rio Grande, reduzindo em até 40% os 
recursos repassados aos gaúchos.

Naquela ocasião, conclamei minhas colegas e co-
legas parlamentares para que pautássemos a votação 
da distribuição do FPE pelo “equilíbrio, serenidade, no 
campo da razoabilidade, na busca do senso de justiça”. 
Penso que estes mesmos princípios devem orientar os 
debates em torno da PRS nº 1, de 2013.

O estudo realizado pelo Confaz e divulgado pelo 
Ministério da Fazenda sobre a estimativa de perdas e 
ganhos com a unificação do ICMS, baseado nos da-
dos das notas fiscais eletrônicas de 2011, revela que, 
ao final do processo de unificação, quando todas as 
alíquotas estivessem niveladas em 4%, nove Estados 
registrariam impactos negativos no saldo líquido do 
ICMS nas operações interestaduais. 

Na verdade, apenas oito, pois o estudo incluiu o 
Amazonas, sendo que o PRS nº 1 excetua do novo limite 
de 4% as operações e prestações originadas da Zona 
Franca de Manaus, cuja alíquota permanece em 12%. 

No caso do Rio Grande do Sul, o saldo projetado 
é de crescimento da arrecadação do ICMS em 3,2%, 
o que, considerando os dados de 2011, representaria 
um incremento de receita da ordem de 600 milhões.

Apesar de R$ 600 milhões não ser uma cifra 
desprezível, o aumento da arrecadação, com o fim da 

guerra fiscal, certamente será muito superior, pois o 
estudo do Confaz não capta, nem poderia captar, os 
ganhos advindos do reestabelecimento de um ambiente 
mais homogêneo e juridicamente seguro que possibi-
litará a atração de novos investimentos, multiplicando 
a geração de emprego e renda.

O ICMS constitui a principal fonte das finanças 
estaduais do Rio Grande do Sul, respondendo por 
quase dois terços do orçamento do Estado. Assim, 
eventuais oscilações na arrecadação do ICMS afetam 
diretamente a capacidade de o Estado oferecer uma 
boa prestação de serviços em áreas essenciais, tais 
como, educação, saúde ou segurança pública.

As vantagens do novo sistema não se concen-
tram, no entanto, no objetivo de incrementar a arreca-
dação. Há uma percepção, entre os especialistas, de 
que a guerra fiscal promove a alocação ineficiente de 
recursos, gerando, no médio e longo prazos, efeitos 
nocivos sobre a produtividade da economia.

Já é passada a hora de encerrarmos o conflito 
fiscal entre os Estados que se instalou a partir de se-
gunda metade da década de 1990. O Rio Grande do 
Sul não almeja prejudicar nenhum outro Estado da 
Federação. 

Nas palavras do Governador Tarso Genro, so-
mente a adoção da alíquota única será capaz de coi-
bir, de “maneira eficaz, direta e imediata”, a questão 
da guerra fiscal.

O Rio Grande do Sul tem conhecimento de que, 
no primeiro momento, poderá ter de suportar algum tipo 
de sacrifício, que deverá ser compensado, conforme 
a proposta do Executivo federal, por meio de auxílio 
financeiro da União ao Estado.

Compete a nós parlamentares assegurar que 
os auxílios financeiros da União estejam bem calibra-
dos e ajustados às eventuais perdas. Compete a nós, 
também, zelar para que o Fundo de Desenvolvimento 
Regional a ser criado seja, de fato, capaz de induzir a 
redução das desigualdades regionais. Estas discus-
sões me parecem legítimas e saudáveis.

Muitas foram as vezes em que esta Casa logrou 
aperfeiçoar propostas encaminhadas pelo Executivo. 
Não há por que ser diferente desta feita.

Não podemos, entretanto, deixar escapar a opor-
tunidade de por um basta nessa disputa fratricida, que 
afronta nosso pacto federativo. Conclamo os colegas 
de todas as bancadas, que aqui representam seus Es-
tados de origem, para que juntos possamos construir 
o consenso que permitirá a aprovação da Resolução 
nº 1, de 2013.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Serão considerados, Senador Paim.
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Não posso deixar de dizer que sou um admirador 
de V. Exª, por vários fatores. Um deles, essa bandeira 
que V. Exª tem carregado sempre nesta Casa, em defe-
sa desta categoria considerada fraca: os aposentados 
e pensionistas deste País.

Aos olhos de alguns, eu percebo, e eu posso dizer 
isto, que essa categoria não mais interessa ao País, 
mas essa categoria de aposentados e pensionistas é 
a memória de um País,...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Escreveu a história deste País.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – ... é a história do País, e muito contribuiu.

Senador Paim, eu sou da época da CLPS – Con-
solidação das Leis da Previdência Social, da época 
do Funrural. E me lembro de que, naquela época, a 
Previdência Social era tida como um câncer para o go-
verno – ou para os governos. Nada disso. Nada disso!

V. Exª acabou de colocar, salvo engano, que a 
Previdência obteve uma receita, no ano passado, em 
torno de R$277 bi.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Nos últimos seis anos, dá R$400 bi.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Olha essa projeção enorme, mesmo 
com esta desoneração da nossa folha de pagamento!

Mas o grande problema da Previdência Social, 
no meu entendimento, foram as fraudes; as fraudes 
foram um câncer dentro da Previdência Social. Má 
gestão foi outro câncer dentro da Previdência Social; 
as aposentadorias especiais. Esse é um conceito que 
eu tenho, é a visão que eu tenho.

Eu me lembro perfeitamente – V. Exª era consti-
tuinte e eu sou empresário – de que, na Constituição 
de 1988, o governo não teve outra saída senão fazer 
uma correção de 80% nas aposentadorias e pensões. 
V. Exª lembra, Senador?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Lembro, lembro perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Isso significa que aposentados com 
vinte salários mínimos à época – a CLPS permitia, de 
acordo com o seu salário de contribuição e seu tempo 
de contribuição, que pudesse se aposentar até com 
o teto máximo –, pessoas que se aposentaram com 
vinte salários mínimos chegaram a 1988 ganhando um 
salário; um salário e meio. Então, o governo não teve 
alternativa senão dar um aumento de 80%. E isso não 
representou praticamente nada.

Esse fator previdenciário é uma barbaridade! 
Isso é um absurdo e tem que ser derrubado, tem que 
cair por terra. E V. Exª colocou: o problema não está 
no trabalhador urbano, ele é superavitário.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Vinte e cinco bilhões.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Vinte e cinco bilhões; eu anotei aqui: 
vinte e cinco bilhões! Pelo contrário, tem é que acabar 
com esse fator previdenciário e rever esse sistema de 
aposentadoria do trabalhador urbano. E o rural, que se 
aposentou com um salariozinho mínimo, esse é que 
não faz diferença nenhuma para a Previdência Social.

Senador Paim, eu só tenho a dizer que admiro 
muito V. Exª. Continue carregando essa bandeira, por-
que essa categoria, esses aposentados e pensionistas 
são merecedores.

Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 

obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/

PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Rodri-
go Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Ataídes.

Cumprimento o Senador Paulo Paim pelo seu 
pronunciamento e quero também me somar à sua luta 
em defesa dos aposentados. Ainda na semana passa-
da, Senador Paim, tivemos uma grande manifestação, 
na Câmara dos Deputados, organizada pela Frente 
Parlamentar em Defesa dos Aposentados, no sentido 
de acabar com a contribuição paga pelo servidor apo-
sentado, que contribuiu já a sua vida inteira e que con-
tinua contribuindo após a aposentadoria. Fiz questão 
de manifestar a posição do meu Partido, do PSB, e o 
compromisso de que, tão logo seja aprovada aquela 
PEC na Câmara dos Deputados, trabalharíamos aqui, 
conjuntamente com V. Exª, para a rápida apreciação 
no plenário do Senado Federal.

Mas eu assomo à tribuna, Senador Ataídes, Se-
nador Paulo Paim, demais Senadoras e Senadores, 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, jornalistas aqui presentes, para parabenizar o 
Correio Braziliense por uma série de reportagens, de 
matérias veiculadas, ao longo das últimas semanas, 
mostrando a situação do desenvolvimento econômico 
do Distrito Federal ou a situação da falta de desenvol-
vimento econômico do Distrito Federal ou das opor-
tunidades que o Distrito Federal vem desperdiçando 
por falta de políticas de desenvolvimento econômico.

Parabenizo, de forma especial, as jornalistas Li-
lian Tahan, Ana Maria Campos e Flávia Maia, que fo-
ram as três repórteres que assinaram esse conjunto 
de reportagens, e solicito a transcrição nos Anais da 
Casa, Senador Ataídes, do Editorial do Correio Bra-
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ziliense “Industrializar o DF é desafio improrrogável”, 
de 29 de março de 2013.

E passo a fazer algumas considerações.
Em primeiro lugar, eu volto ao tema da Jurong. A 

demonstração cristalina, a demonstração insofismável 
de que o Governo do Distrito Federal não tem políti-
ca de desenvolvimento econômico, não tem plano de 
desenvolvimento econômico para o DF é o fato de, 
dois anos e três meses após assumir, contratar uma 
empresa de Cingapura, que não tem a menor cone-
xão com a realidade local, para dizer como vai ser o 
desenvolvimento econômico do Distrito Federal nos 
próximos 50 anos. 

Isso é a prova cabal de que o Governo do Dis-
trito Federal e as pessoas que estão hoje à frente do 
Governo do Distrito Federal se sentem incapazes de, 
utilizando todos os atores desta cidade, as universi-
dades, o setor produtivo, os trabalhadores, as entida-
des da sociedade civil, conceber o desenvolvimento 
do Distrito Federal para os próximos anos; vão buscar 
uma empresa de consultoria em Cingapura, sabe-se lá 
por quê, para dizer como deve ser o desenvolvimento 
da nossa cidade.

Mas também é fato que é impossível ter uma polí-
tica de desenvolvimento econômico quando o Governo 
do Distrito Federal, passados dois anos e três meses, 
exatamente hoje, concluindo dois anos e três meses, 
iniciando o segundo ano e quarto mês da gestão, teve 
seis – seis! – secretários de desenvolvimento econô-
mico. Ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico foi, ao longo desse período, um instrumento 
de mera, de pequena, de minúscula barganha política, 
onde havia um secretário, daqui a pouco o secretário 
voltava para a Câmara, daqui a pouco estava envol-
vido num escândalo e era trocado. E o fato é que, em 
dois anos e três meses, o Distrito Federal, a Capital 
da República teve seis secretários de desenvolvimen-
to econômico.

Mas também não é só isso, infelizmente não é só 
isso. Vejam que, para uma cidade, para uma unidade 
da Federação como o Distrito Federal, que é a unidade 
da Federação que tem o maior número de doutores por 
habitante; que é uma unidade da Federação que tem 
uma grande universidade, reconhecida nacionalmente, 
como a Universidade de Brasília; que tem vários centros 
da Embrapa, centros de ponta da Embrapa na área 
de agroenergia, na área de recursos de biotecnologia, 
na área do Cerrado, na área de hortaliças, na área de 
transferência de tecnologia; uma unidade da Federa-
ção que tem a Universidade Católica, que também já 
desenvolve pesquisas; tem uma sede da Fiocruz; esta 
cidade, esta unidade da Federação, Distrito Federal, 
neste Governo atual, teve, primeiro, algumas pessoas 

que se relacionavam com a secretaria – que tinham 
as principais relações com a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, através da Fundação de Apoio à Pesqui-
sa – que estão com prisão decretada pela Justiça. E 
os que sucederam à última gestão anterior a esta que 
está neste momento em vigor, as pessoas foram pre-
sas. Estou falando da Fundação de Apoio à Pesquisa 
da unidade da Federação Distrito Federal, que tem a 
maior concentração de doutores por habitante, que 
deveria estar financiando pesquisas para o desenvol-
vimento econômico do Distrito Federal, em todas as 
áreas do conhecimento, e que infelizmente passou 
até aqui, grande parte do seu período... Houve uma 
breve exceção, quando ali esteve uma pessoa extre-
mamente qualificada do quadro do Partido Socialista 
Brasileiro. Fora isso, tanto a gestão anterior quanto a 
gestão posterior, uns estão com prisão decretada, e 
outros já foram presos. 

Então, é assim que estão tratando áreas estra-
tégicas para o Distrito Federal, como a área de de-
senvolvimento econômico e como a área de ciência, 
tecnologia e inovação.

É interessante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parla-
mentares, que não ocorreu a nenhuma cabeça dirigente 
do Distrito Federal, ao contratar essa empresa Jurong, 
de Cingapura, algumas das vocações. Contratou-se 
uma empresa para planejar um centro financeiro do 
Distrito Federal, e não sei de onde partiram os estudos 
iniciais de que isso seria uma vocação do Distrito Fe-
deral. Ninguém pensou, por exemplo, na vocação de 
Brasília como um polo de alta tecnologia. A cidade se 
arrasta há anos, há dezenas de anos, para implantar 
um parque tecnológico, capital digital, que é um parque 
tecnológico de tecnologia da informação e que, graças 
ao esforço do Banco do Brasil e da Caixa Econômica 
Federal, já tem um data center construído. Fora isso, 
que não dependeu de nenhum esforço do Governo do 
Distrito Federal... O Governo do Distrito Federal não 
conseguiu até agora, dois anos e três meses depois 
da posse, apresentar um modelo de governança do 
que seria um parque tecnológico na área de tecnolo-
gia da informação.

Nesta cidade, que tem toda esta vocação – e me 
referi aos centros da Embrapa; à Fiocruz; à grande 
expertise que a Universidade de Brasília tem na área 
de biotecnologia; à expertise também que vem sendo 
desenvolvida pela Universidade Católica nessa área, 
inclusive com professores remanescentes também da 
Universidade de Brasília, com escritório, com uma sede 
da Fiocruz –, o Governo do Distrito Federal foi incapaz 
de dar qualquer passo no sentido da implantação do 
parque tecnológico de biotecnologia.
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Nós estamos perdendo a oportunidade que vem 
sendo aproveitada – e o jornal mostra isto – em Aná-
polis, que criou um cluster, um arranjo produtivo local 
em torno da indústria farmacêutica e hoje é um dos 
grandes polos farmacêuticos do País, pois houve uma 
ação ali, coordenada pelo Governo do Estado, de apoio 
à construção, à criação de um ambiente de inovação, 
ambiente que deveria estar presente no Distrito Federal. 
Mas, infelizmente, as coisas da área de ciência, tecno-
logia e inovação estão sendo tratadas como mencio-
nei há pouco. Não existe, Presidente Paulo Paim, um 
único programa do Governo do Distrito Federal que 
utilize a grande capacidade instalada na Universidade 
de Brasília, no Instituto Federal de Ciência e Tecnolo-
gia e em outras universidades no sentido de promo-
ver uma grande extensão tecnológica para pequenas 
e microempresas no Distrito Federal, o que poderia 
provocar uma revolução silenciosa nos processos, na 
gestão, nos produtos produzidos por essas empresas 
do Distrito Federal, que empregam grande parte da 
mão de obra do DF.

O que acontece? Acontece que, embora nós 
estejamos vivendo um momento de desenvolvimento 
econômico no País, com a melhoria das condições 
de vida da população brasileira de maneira geral, em 
face das políticas desenvolvidas no Governo Federal, 
o Distrito Federal é uma das unidades da Federação 
que menos tem aproveitado esse ambiente positivo. 
Hoje, o Distrito Federal só perde para a cidade de 
Salvador em número de desempregados nas regiões 
metropolitanas.

É estranho, Sr. Presidente, que, também nesse 
estudo encomendado à Jurong, não tenha passado pela 
cabeça de nenhuma autoridade do Governo do Distrito 
Federal a enorme vocação que Brasília tem para ser 
um grande centro de turismo de eventos deste País, 
de eventos de caráter político, de caráter profissional, 
de caráter científico, eventos de todos os tipos, porque 
nós estamos localizados no centro do País. Setenta 
por cento dos voos nacionais fazem escala em Brasí-
lia. Nós ainda temos uma segurança pública de nível 
razoável em relação a outras unidades da Federação, 
temos a proximidade com o poder, que facilita a pre-
sença do Presidente da República, de ministros, de 
parlamentares em congressos, conferências, conven-
ções. Temos o exemplo de Washington, a capital ame-
ricana, que transformou o turismo, também o turismo 
cívico, numa grande fonte de renda para a cidade. Mas, 
efetivamente, não vemos nenhuma política no sentido 
de transformar Brasília num grande centro de eventos, 
como é uma característica da cidade. 

Percebe-se, com muita tristeza, o Governo gas-
tar R$1,3 bilhão para construir um estádio de fute-

bol – e somos favoráveis a que Brasília sedie a Copa 
das Confederações, a Copa do Mundo, mas não nos 
conformamos de não termos um legado que ficará 
após a realização da Copa do Mundo, com obras de 
mobilidade urbana, com obras de infraestrutura tu-
rística, com programas de qualificação profissional. 
Não! Infelizmente, o que se percebe hoje na cidade é 
exclusivamente um enorme investimento na constru-
ção de um grande estádio de futebol, que será uma 
arena multiuso. É ótimo que seja assim, mas é muito 
pouco! É um investimento muito alto, sem ter outras 
contrapartidas, outros legados que poderíamos ter. 
Brasília foi a única cidade, ou a primeira cidade a tirar 
uma obra da matriz de responsabilidade da Copa do 
Mundo, que foi o VLT. Nós vamos sediar uma etapa 
da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e 
não teremos legados posteriores à cidade na área de 
infraestrutura turística e de mobilidade urbana e de 
qualificação profissional.

Temos também uma grande vocação para ser-
mos um grande polo na área de saúde. Existe já uma 
faculdade de saúde no Distrito Federal, existem pro-
fissionais da melhor qualidade, há anos, procurando 
contribuir, colaborar para a concepção de um grande 
polo tecnológico na área de saúde, mas também não 
encontram, no Governo do Distrito Federal, interlocu-
ção, apoio para, efetivamente, garantir a implementa-
ção de um parque tecnológico de saúde.

Articulação com o Entorno. O que se percebe – 
e o conjunto de matérias do Correio Braziliense deixa 
isso muito claro – é que não há efetivamente, até aqui, 
dois anos e três meses de Governo, nenhuma ação, 
nenhuma ação expressiva de articulação do Distrito 
Federal com a região do Entorno. Há uma competição 
burra, quando, na verdade, deveria fazer parte do pro-
cesso de planejamento do Distrito Federal desenvolver 
polos industriais próximos ao Distrito Federal, na região 
metropolitana do Distrito Federal. Caberiam aqui, no 
Distrito Federal, as indústrias intensivas em tecnolo-
gia, e, nessa nossa região do Entorno, indústrias de 
beneficiamento intensivas em trabalho, fazendo uma 
articulação entre as políticas de desenvolvimento da-
qui e da região metropolitana do Distrito Federal, con-
cebendo isso como uma coisa só, e não como duas 
coisas distintas. Mas falta essa visão do Governo do 
Distrito Federal, dessa integração positiva com a região 
do Entorno, com a região metropolitana. 

Nós tivemos uma grande conquista para a cida-
de do Distrito Federal, do ponto de vista econômico. A 
maior conquista, do ponto de vista do desenvolvimento 
econômico do Distrito Federal, nesses dois anos e três 
meses, veio do Governo Federal, através da Sudeco. 
E quero aqui reconhecer o papel da Sudeco e o papel 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 2 13995 

do Senado Federal, e quero, mais uma vez, dizer que 
fiquei muito feliz de ter contribuído com isso, apresen-
tando o projeto inicial, que depois se transformou numa 
emenda a uma medida provisória – que teve o apoio 
do Senador Pimentel, que foi o Relator do meu proje-
to na Comissão de Desenvolvimento Regional – e foi 
acolhida pelo Senador Walter Pinheiro, que modificou 
as regras do FCO, para garantir, para retirar qualquer 
tipo de limite para as atividades de comércio e de ser-
viço, porque, até então, os recursos do FCO só pode-
riam ser utilizados até o limite de 20% para financiar 
atividades de comércio e serviço.

Como o Distrito Federal tem uma economia, Se-
nador Paulo Paim, em que mais de 90% é sustenta-
da na economia de comércio e serviço, o que estava 
acontecendo, na prática, é que estávamos perden-
do, ao longo dos últimos anos, 53,38% dos recursos 
destinados ao Distrito Federal! Por falta de utilização, 
eram redistribuídos posteriormente aos Estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí, com 
a minha participação aqui, com a colaboração do Se-
nador Walter Pinheiro e do Senador José Pimentel, 
nós alteramos a medida provisória, retiramos os limi-
tes de financiamento para comércio e serviços, o que 
já vai garantir para este ano, no Distrito Federal, mais 
R$250 milhões para o financiamento da atividade de 
comércio e serviços.

É importante registrar que informações da Su-
deco já demonstram que até fevereiro já houve uma 
demanda enorme de empresários por esses recursos 
do FCO, o que nos permite dizer, com muita tranquili-
dade, que essa ampliação de R$250 milhões por ano 
para comércio e serviços será toda utilizada, o que 
permitirá ainda ultrapassar esses R$500 milhões, já 
que não há mais limite.

Agora, nós temos apenas 1,7% da economia do 
Distrito Federal sustentada pela indústria. E é claro que 
nós não queremos, aqui no Distrito Federal, qualquer 
tipo de indústria. Nós queremos as indústrias de alta 
tecnologia, indústrias vinculadas ao conhecimento. O 
Governo do Distrito Federal, por intermédio de sua 
Fundação de Apoio à Pesquisa – essa mesma que 
teve seus dirigentes presos recentemente – deveria 
estar apoiando as incubadoras de base tecnológica, 
as parcerias com as universidades, com a Embrapa, 
com o Instituto Federal de Educação, para garantir a 
incubação de empresas de base tecnológica na ci-
dade, para promover a extensão tecnológica para a 
microempresa e para a pequena empresa, para cola-
borar na implantação dos parques tecnológicos, para 
garantir a implantação da banda larga em todo Distri-
to Federal. Mas não! Falta uma visão estratégica no 
Distrito Federal.

No que se refere à agricultura, que também de-
manda uma parcela menor do que a que tem direito, 
todo ano, no FCO, nós estamos vivendo outro tipo de 
problema. Eu tive a honra de ter sido autor de uma 
emenda, em uma medida provisória, que garantia a 
titulação direta das áreas rurais do Distrito Federal. 
Essa emenda foi sancionada pelo Presidente Lula, 
que teve a compreensão do quanto isso era importan-
te para reconhecer o trabalho daqueles que, ao lon-
go dos anos, mantiveram a destinação rural de suas 
terras e não as parcelaram, como muitos fizeram, de 
forma irregular. Mantendo a destinação rural de suas 
terras, preservando as águas, eles estão contribuindo, 
na verdade, para a qualidade de vida de toda a popu-
lação do Distrito Federal.

Pois bem, existe um instrumento legal que permite 
a titulação direta, mas a morosidade da Terracap é ta-
manha, que, até este momento, o Governo do Distrito 
Federal não conseguiu entregar um título, um único 
título definitivo de terra. Até agora, fez alguns poucos, 
pouco mais de duas centenas de contratos de conces-
são. Ainda não são nem contratos de concessão de 
direito real de uso, que permitem muito mais segurança 
e permitem, com esse instrumento, que o agricultor, o 
proprietário vá ao banco para retirar um empréstimo.

É claro que a falta desse título definitivo, a falta 
dessa escritura tem dificultado ou tem inviabilizado, em 
muitos casos, que o agricultor vá ao Banco do Brasil 
ou vá ao BRB buscar os recursos do FCO a que tem 
direito em função dessa incapacidade da Terracap de 
agilizar os procedimentos administrativos para que, 
efetivamente, o Distrito Federal possa concluir ou im-
plementar uma lei federal, sancionada pelo Presidente 
Lula, que garanta a titulação direta das áreas rurais 
do Distrito Federal.

Temos algumas questões em andamento... E aqui 
não posso deixar de falar do papel importante que vem 
sendo desempenhado pela Sudeco, da conquista que 
foi, para toda a região Centro-Oeste, através de proje-
tos estruturantes para a economia do Distrito Federal 
e de toda essa região, o trem de passageiros ligando 
Brasília a Luziânia, o que vem enfrentando resistências 
diversas, porque o lobby das empresas de ônibus é 
muito poderoso. Isto é uma coisa extremamente impor-
tante para a nossa região, é a garantia, aproveitando 
que não é preciso fazer nenhuma desapropriação, mas 
apenas adaptações, porque já existe a via, de que as 
pessoas que moram no Entorno sul – Luziânia, Ci-
dade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama – e também 
nas cidades do Distrito Federal por onde o trem passa 
– Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante – possam 
usufruir de um trem de passageiros que vai permitir o 
deslocamento para o Distrito Federal em muito menos 
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tempo, de forma muito mais barata do que o transpor-
te via ônibus. É só perguntar a qualquer morador que 
faz esse trajeto para ver a verdadeira agonia que é vir 
todos os dias de uma cidade dessas para o Distrito 
Federal para trabalhar.

Tem um estudo recente do IPEA – subirei à tribu-
na nos próximos dias para falar especificamente dele 
– que mostra que o Distrito Federal já tem uma das 
maiores taxas de perda de tempo no trânsito por parte 
da população, sendo que estamos entre as maiores 
diferenças também no tempo perdido no deslocamen-
to de casa para o trabalho entre ricos e pobres. E o 
Governo não pensa em uma alternativa aos ônibus. 
É importante fazer uma nova licitação para a explo-
ração do transporte rodoviário por ônibus no Distrito 
Federal, mas isto é pouco. O Governo tem de ter uma 
visão de futuro, e a visão de futuro não passa pelos 
ônibus, mas pelos trens, pelos VLTs, pelos metrôs, pela 
ampliação do metrô, mas não temos também, infeliz-
mente, essa visão estratégica no âmbito do Governo 
do Distrito Federal.

Quero aqui também cumprimentar a Sudeco e 
a ANTT pelo projeto de construção do trem de média 
velocidade ligando Brasília a Goiânia, em fase de con-
tratação dos estudos de viabilidade econômica.

Nós estamos falando, Senador Paim, de uma das 
maiores regiões metropolitanas do Brasil. Se conside-
rarmos Brasília, Alexânia, Abadiânia, Anápolis, Goiânia, 
esse trajeto, nós estamos falando de uma das maiores 
regiões metropolitanas, de uma região que cresce a 
níveis extremamente elevados. E essa estrada, essa 
ligação, certamente, contribuirá para a promoção do 
desenvolvimento, lembrando que no meio dessa ferrovia 
está a cidade de Anápolis, que montou o seu parque 
tecnológico de fármacos e hoje é uma das cidades mais 
desenvolvidas do Estado de Goiás e uma das regiões 
mais desenvolvidas do Brasil, especialmente na área 
de fármacos. Está entre as tops do Brasil.

Também é fundamental – e a Sudeco tem pro-
curado estudar isso – o apoio à constituição de pólos 
industriais na região metropolitana do Distrito Fede-
ral. Cidades como Formosa, cidades como Luziânia, 
cidades como Águas Lindas precisam desenvolver 
atividades econômicas importantes que garantam 
emprego, que garantam a melhoria da qualidade de 
vida das suas populações, pensando nessas regiões 
como uma coisa só, porque o objetivo de Juscelino 
Kubitschek, quando concebeu Brasília, era de essa 
região ser um grande pólo indutor do desenvolvimento 
regional. E nós temos que compreender que cidades 
como Águas Lindas, como Santo Antônio do Descober-
to, como Novo Gama, como Valparaíso, como Cidade 

Ocidental, como Planaltina de Goiás se constituíram 
em função do Distrito Federal.

Muitas das pessoas que moram nessas cidades 
já moraram no Distrito Federal e foram expulsas pela 
especulação imobiliária, pelo alto valor dos aluguéis 
em Brasília, da moradia em Brasília. Muitas dessas 
pessoas foram morar nessas cidades e se deslocam 
diariamente para Brasília, buscando emprego aqui 
em Brasília. 

Portanto, o desenvolvimento deve ser articula-
do. Nós estamos falando de cidades que têm a renda 
média per capita anual das mais baixas do Brasil. Já 
tive oportunidade de dizer aqui que, enquanto a renda 
média do Distrito Federal é de R$60 mil anuais, nós 
temos cidades, como Águas Lindas, que têm uma 
renda média anual de R$2,8 mil. No Novo Gama, ela 
é de R$3,2 mil. 

Portanto, é importante, para o desenvolvimento 
harmônico do Distrito Federal e de toda a região, o 
desenvolvimento de atividades econômicas nessas 
cidades que possam promover, efetivamente, o de-
senvolvimento econômico. 

Quero, aqui, Sr. Presidente, mais uma vez, para-
benizar o jornal Correio Braziliense por entender que 
um órgão de comunicação da importância do Correio 
Braziliense, que tem uma vinculação fortíssima com 
a cidade desde a sua origem, tem também a missão 
de levantar temas adormecidos para o debate, temas 
estratégicos para o Distrito Federal. As vocações de 
Brasília, a forma, o modelo de desenvolvimento econô-
mico do Distrito Federal são questões fundamentais a 
serem debatidas, a serem construídas, para que pos-
samos assegurar às futuras gerações uma qualidade 
melhor do que a que temos hoje. 

Muitas pessoas que vieram para Brasília o fize-
ram na esperança de construir um futuro melhor. E, de 
fato, o Distrito Federal, efetivamente, ofereceu muitas 
oportunidades a muita gente, mas nós não podemos 
ter olhares somente para nós. É importante conceber 
a vocação de Brasília como um grande pólo de desen-
volvimento de toda a região. Para isso, é fundamental 
ter visão estratégica. E a gente lamenta muito que um 
Governo que a gente ajudou a eleger tenha se afas-
tado completamente dos seus compromissos temáti-
cos e dos seus compromissos com a cidade. Quando 
um governo vira as costas para as instituições da ci-
dade, para as universidades da cidade, para o setor 
produtivo da cidade, para a sociedade civil da cidade 
e vai buscar em Cingapura as ideias para o futuro da 
cidade, realmente não foi esse o Governo que nos 
ajudamos eleger.

É por esses e outros motivos, pela falta de com-
promisso ou pelo descumprimento de compromissos 
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que o PSB, de forma muito acertada, a meu ver, em 
meados do segundo semestre do ano passado, de-
pois de ampla consulta a toda a sua base, a todas as 
suas zonais, em todas as cidades, decidiu se afastar 
do Governo. Queremos dar a nossa contribuição de 
outra forma, discutindo com a sociedade, apontando 
caminhos, fazendo a crítica para que o Governo abra 
os olhos. O Governo ainda tem um ano e nove meses 
para governar. O Governo precisa governar. Nós pre-
cisamos começar o Governo do Distrito Federal. 

A sensação que a população do Distrito Federal 
tem é que dois anos e três meses depois do início do 
Governo, depois da posse do Governador, o Governo 
do Distrito Federal ainda não começou.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

Visão do Correio : 
Industrializar o DF é desafio improrrogável

Correio Braziliense – 29/03/2013

Capital de maior renda per capita do país, res-
ponsável pela transformação do Centro-Oeste numa 
das regiões mais prósperas do Brasil, Brasília produz 
apenas 13% do que vai à mesa de seus cidadãos e 
menos de 10% de tudo que consome. E não é por fal-
ta de vocação. A indústria local capenga por causa da 
omissão do poder público, agravada por crise política 
sem precedentes que, nos últimos anos, abalou a vida 
institucional a ponto de, por pouco, não levar o Distrito 
Federal a sofrer intervenção do governo central.

No vácuo de poder, a especulação imobiliária ele-
vou o preço de terrenos e edificações, e a ocupação do 
solo foi desvirtuada de tal modo que locais destinados 
a negócios passaram a abrigar prédios residenciais, e 
áreas de desenvolvimento econômico (ADEs) abriram 
espaço a igrejas, boates e até a casas de prostituição. 
A desfaçatez, como revelou série de reportagens publi-
cadas pelo Correio de domingo até ontem, é tamanha 
que uma legenda política em processo de formalização, 
o Partido Liberal Cristão (PLC), não titubeou em ofen-
der os princípios contidos no seu nome e instalar-se 
em pleno Setor de Indústria, no Núcleo Bandeirante.

Mais: no Guará, passa de mil o número de apar-
tamentos construídos em setor de garagens e conces-
sionárias. Na ADE de Águas Claras, uma igreja evan-
gélica se esparrama por 2,8 mil m². Em Taguatinga, 
uma fábrica de refrigerantes tem motel e night club 
como vizinhos. Enfim, não há exceções: as 27 ADEs 

criadas para incentivar o setor produtivo no Distrito 
Federal estão desvirtuadas.

Não é por acaso que a indústria contribui com 
apenas 1,7% na formação do PIB brasiliense, contra a 
média nacional de 19,2%. Tampouco surpreende que o 
índice de desemprego do DF seja o segundo do país. 
Esses dados são especialmente estarrecedores quando 
se sabe que, nos últimos seis anos, 53,38% do dinheiro 
destinado a empreendimentos no Distrito Federal foi 
parar em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A desorganização, os altos custos, a insegurança 
jurídica (renúncia fiscal concedida pelo GDF foi julga-
da inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal), 
a inconsistência da política de incentivos, o excesso 
de burocracia, a incapacidade energética (a rede não 
suporta parques que demandem alta-tensão) e tantos 
outros gargalos fazem as empresas preferirem muni-
cípios próximos. É o caso da Hyundai e da Mitsubishi, 
instaladas, respectivamente, em Anápolis, a 160km 
de Brasília, e em Catalão, a 313km, ambas no estado 
de Goiás.

A iniciativa privada e o poder público precisam 
fechar parceria que vire essa página. É hora de o Distri-
to Federal produzir não apenas o que consome, como 
excedentes para exportar, gerando riqueza, emprego e 
renda para a população. Há projetos, dinheiro e voca-
ção para tanto. Falta desfazer os gargalos, construin-
do saudável ambiente de negócios para a atração de 
investimentos. O desafio é improrrogável.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Este foi o Senador Rodrigo Rollemberg, fazendo 
uma análise do Governo do DF.

Eu não poderia encerrar a sessão – até falei, 
pela Rádio Senado, para Goiás e para o País – sem 
fazer, neste momento, uma saudação aos familiares e 
aos amigos do ex-Governador de Goiás e ex-Senador 
Mauro Borges, que morreu neste fim de semana, exa-
tamente no dia 27. 

O ex-Senador e ex-Governador foi o único Go-
vernador, na época do início do golpe militar, que ficou 
ao lado do Governador Brizola, defendeu a posse de 
Jango, o nosso João Goulart, resistiu e botou seu Es-
tado à disposição na peleia para que a democracia e 
a liberdade fossem garantidas. Por isto, eu, neste mo-
mento, faço esta saudação. 

Perdemos um grande defensor das liberdades e 
da democracia.

Lembro que, quando eu fiz uma homenagem, 
na Comissão de Direitos Humanos, pelos cinqüenta 
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anos da Legalidade, fiz questão de convidá-lo, pois foi 
o único Governador da época, depois do Governador 
do Rio Grande, que resistiu heroicamente, inclusive 
botando as Forças Armadas do seu Estado e a Polícia 
Militar à disposição. Ele não pode vir, mas fez questão 
de mandar seu filho para representá-lo aqui naquele 
momento em que fazíamos essa homenagem pelos 
cinquenta anos da Legalidade.

Enfim, fica aqui nossa solidariedade e nossa 
homenagem ao ex-Governador e ex-Senador Mauro 
Borges, que morreu no dia 27.

Que Deus o tenha!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Paulo Paim enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre o falecimento do ex-Senador Mau-

ro Borges. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não 

poderia deixar de registrar neste Plenário, meus sen-
timentos pelo falecimento do ex-Governador de Goiás 
e ex-senador Mauro Borges.

Ele morreu na sexta-feira, dia 29 de março, aos 93 
anos de idade, após ter lutado bravamente pela vida. 

Mauro Borges Teixeira é filho do médico e ex-
-governador de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, fun-
dador de Goiânia. 

Ele começou sua carreira política em 1958, quan-
do se candidatou a deputado federal. 

Dois anos depois foi eleito governador de Goiás, 
assumindo em 1961. Porém, foi deposto do cargo em 
1964, pelo ato de intervenção em Goiás em consequ-
ência do golpe militar no Brasil.

Sr. Presidente, como gaúcho eu não poderia dei-
xar de prestar minha homenagem a ele e destacar sua 
luta em favor da Legalidade. Ele foi o único governador 
a ficar ao lado de Leonel Brizola nessa Campanha.

Durante a ditadura militar, Mauro Borges foi pre-
so no Rio Grande do Sul, em 1966, e teve os direitos 
políticos cassados. 

Em agosto de 1979 veio a anistia e Mauro Bor-
ges foi eleito presidente regional do então Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). 

Em 1982 ele foi eleito senador pelo PMDB e, em 
1990, deputado federal pelo Partido Democrata Cristão 
(PDC) e, ao término de seu mandato como deputado, 
abandonou a política.
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Quero registrar meus sinceros sentimentos junto 
à família do nosso ex-senador Mauro Borges e ratificar 
meus agradecimentos, em nome do povo gaúcho, por 
sua coragem e seu engajamento. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, 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 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento 
de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, 
de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril 
de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxí-
lio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei 
nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e dá 
outras providências. (proveniente da Medida 
Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 06.2.2013)
Prazo final prorrogado: 21.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
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o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
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.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Terceira 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.
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12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 trami-
tam em conjunto.

13 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

20 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 43 minutos.) 
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Ata da 40ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 2 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Jorge Viana e das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 18 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 106, DE 2013 
(Complementar)

Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de 
setembro de 1996, que dispõe sobre o ICMS, 
para disciplinar a prestação de auxílio finan-
ceiro pela União aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, com o objetivo 
de compensar perdas resultantes de redu-
ção da alíquota interestadual incidente nas 
operações interestaduais com bens, mer-
cadorias e serviços, conforme decisão do 
Senado Federal no exercício da atribuição 
prevista no art. 155, § 2º, IV, da Constituição 
Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar no 87, de 13 de se-

tembro de 1996, passa a vigorar com a inclusão dos 
arts. 31-A, 31-B, 31-C, 31-D, 31-E, 31-F, 31-G e 31-H, 
com a seguinte redação:

Art. 31-A. A prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, com o objetivo de compensar 
perdas de arrecadação decorrentes da redu-
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ção das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação – ICMS, decorrente de Resolução do 
Senado Federal de que trata o inciso III do 
caput do art. 31-H, ocorrerá de acordo com os 
critérios, prazos e condições previstos nesta 
Lei Complementar.
Art. 31-B. A compensação de que trata o art. 
31-A será devida aos Estados e ao Distrito 
Federal em relação aos quais se constatar 
perda de arrecadação em decorrência da re-
dução das alíquotas interestaduais do ICMS, 
e aos seus respectivos Municípios, na medida 
da perda efetivamente constatada, observado 
o seguinte:
I – para efeito de aferição dos valores a serem 
transferidos às unidades federadas serão con-
siderados os resultados apurados na balança 
interestadual de operações e prestações des-
tinadas a contribuintes do ICMS, promovidas 
no segundo ano anterior ao da distribuição;
II – os valores serão apurados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda, no mês de abril de cada ano, com 
base nas notas fiscais eletrônicas emitidas 
no ano imediatamente anterior, na forma es-
tabelecida pelo Ministério da Fazenda, para 
aplicação no exercício seguinte;
III – o montante referente a cada ano será en-
tregue em doze parcelas mensais e iguais, até 
o último dia útil de cada mês, atualizadas com 
base na variação média do Produto Interno 
Bruto – PIB apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, verificada 
no quadriênio imediatamente anterior ao exer-
cício em que se fizer a apuração dos valores. 
§ 1º Os valores referentes à compensação 
prevista no caput são considerados transferên-
cias obrigatórias e serão devidos pelo período 
de vinte anos. 
§ 2º A entrega dos recursos ocorrerá na forma 
fixada pelo Ministério da Fazenda. 
§ 3º Para efeito da atualização a que se refere 
o inciso III do caput, caso haja alteração pos-
terior nos dados relativos ao PIB, os índices 
utilizados permanecerão válidos para os fins 
desta Lei Complementar, sem qualquer revi-
são de valores já apurados, sendo a eventual 
diferença considerada quando da atualização 
relativa aos exercícios subsequentes. 

Art. 31-C. Não ensejarão a prestação do auxílio 
financeiro de que trata esta Lei Complemen-
tar as perdas de arrecadação resultantes da:
I – concessão de isenção, redução de base 
de cálculo, crédito presumido ou outorgado, 
devolução de imposto, e de quaisquer outros 
incentivos ou benefícios fiscais ou financei-
ros relacionados direta ou indiretamente ao 
ICMS; e
II – alteração nos critérios constitucionais de 
tributação das operações e prestações inte-
restaduais destinadas a não contribuinte do 
imposto.
III – redução da alíquota interestadual inciden-
te nas operações interestaduais com bens e 
mercadorias importados do exterior, a que se 
refere a Resolução nº 13, de 26 de abril de 
2012, do Senado Federal. 
§ 1º Para efeito do auxílio financeiro de que 
trata esta Lei Complementar, ficam os Esta-
dos e o Distrito Federal obrigados a fornecer 
ao Ministério da Fazenda as informações re-
lativas aos incentivos ou benefícios fiscais ou 
financeiros concedidos aos seus respectivos 
contribuintes, sem prejuízo do disposto no in-
ciso I do caput do art. 31-H.
§ 2º O descumprimento da obrigação prevista 
no parágrafo anterior implica suspensão da 
prestação do auxílio financeiro de que trata 
esta Lei Complementar enquanto perdurar a 
omissão por parte da unidade federada, rela-
tivamente às informações solicitadas. 
§ 3º Constatada a falta de informação relativa a 
determinado favor fiscal concedido, será dedu-
zido do valor das transferências imediatamente 
subsequentes o montante equivalente ao res-
pectivo benefício fiscal ou financeiro omitido. 
§ 4º Para fins do disposto no inciso I do caput, 
a concessão de benefício fiscal ou financeiro 
a determinado setor econômico presume-se 
usufruído por todos os contribuintes cadas-
trados no respectivo código da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, 
salvo demonstração em contrário a cargo da 
unidade federada concedente. 
§ 5º A União poderá adotar metodologia sim-
plificada de apuração dos valores a serem 
transferidos, hipótese em que serão conside-
radas a balança interestadual apurada nos ter-
mos do art. 31-B e as informações disponíveis 
acerca dos incentivos ou benefícios fiscais ou 
financeiros concedidos pelos Estados e pelo 
Distrito Federal. 
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§ 6º A prestação do auxílio financeiro de que 
trata esta Lei Complementar não poderá exce-
der o valor equivalente a R$ 8.000.000.000,00 
(oito bilhões de reais) por ano, devendo tal va-
lor ser distribuído proporcionalmente às perdas 
constatadas, na hipótese em que tais perdas 
sejam superiores ao referido montante. 
Art. 31-D. Incumbe ao Ministério da Fazenda 
divulgar anualmente os resultados da balança 
interestadual apurada, e os valores a serem 
transferidos a cada unidade federada no exer-
cício subsequente. 
Parágrafo único. Em cada exercício financei-
ro, o Poder Executivo, como parte integrante 
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
do projeto de lei orçamentária anual da União, 
encaminhará ao Congresso Nacional as infor-
mações relativas, ao exercício seguinte, dos 
valores a serem transferidos às unidades fe-
deradas, observando o seguinte:
I – no projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
constarão as estimativas preliminares, para o 
exercício seguinte, dos valores a serem trans-
feridos a cada unidade federada; e
II – no projeto de lei orçamentária anual cons-
tarão as dotações referentes aos valores a 
serem transferidos a cada unidade federadas, 
no exercício seguinte.
Art. 31-E. Do montante dos recursos que, nos 
termos desta Lei Complementar, couber ao Es-
tado a União entregará diretamente ao próprio 
Estado setenta e cinco por cento e aos seus 
Municípios vinte e cinco por cento. 
Parágrafo único. O rateio entre os Municípios 
obedecerá aos coeficientes individuais de par-
ticipação na distribuição da parcela do ICMS 
dos respectivos Estados, aplicados na data de 
entrega do recurso financeiro. 
Art. 31-F. Para entrega dos recursos serão 
deduzidos, até o montante total apurado no 
respectivo período, os valores das dívidas 
vencidas e não pagas da respectiva unidade 
federada, na seguinte ordem:
I – as contraídas com a União, 
II – as contraídas com garantia da União, in-
clusive dívida externa; e
III – as contraídas com entidades da adminis-
tração indireta federal.
§ 1º Respeitada a ordem estabelecida nos inci-
sos do caput, serão deduzidos, até o montante 
total apurado no respectivo período, os valo-
res das dívidas vencidas e não pagas primei-
ramente pela administração direta, depois os 

valores das dividas vencida e não pagas pela 
administração indireta da unidade federada. 
§ 2º Respeitada a ordem prevista nos incisos 
do caput e no § 1º, ato do Poder Executivo fe-
deral poderá autorizar:
I – a quitação de parcelas vincendas, median-
te acordo com o respectivo ente federado; e
II – quanto às dívidas com entidades da ad-
ministração federal indireta, a suspensão tem-
porária da dedução, quando indisponíveis, no 
prazo devido, as informações necessárias. 
Art. 31-G. A entrega dos recursos à unidade 
federada será realizada pela União, após a 
compensação de que trata o art. 31-F, mediante 
crédito, em moeda corrente, à conta bancária 
do beneficiário. 
Art. 31-H. A prestação do auxílio financeiro 
de que trata esta Lei Complementar fica con-
dicionada à:
I – apresentação de relação com a identifi -relação com a identifi-
cação completa de todos os atos relativos a 
incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros 
cuja concessão não foi submetida à aprecia-
ção do Conselho Nacional de Política Fazen-o Conselho Nacional de Política Fazen-
dária – CONFAZ;
II – celebração de convênio entre os Estados 
e o Distrito Federal, até o dia 31 de dezembro 
de 2013, por meio do qual sejam disciplinados 
os efeitos dos incentivos e benefícios referidos 
no inciso I do caput, e dos créditos tributários 
a eles relativos;
III – aprovação de resolução do Senado Fe-
deral, editada com fundamento no inc. IV do § 
2º do art. 155 da Constituição, que estabeleça 
a redução das alíquotas do ICMS, aplicáveis 
às operações e prestações interestaduais; e
IV – prestação, pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, das informações solicitadas pelo Mi-
nistério da Fazenda, necessárias à apuração 
do valor do auxílio financeiro de que trata esta 
Lei Complementar. 
§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput, 
as unidades federadas deverão efetuar o regis-
tro e o depósito, junto à Secretaria-Executiva 
do CONFAZ, da documentação comprobató-
ria correspondente aos atos concessivos dos 
incentivos ou benefícios fiscais ou financeiros; 
§ 2º Fica vedada a prestação do auxílio finan-
ceiro de que trata esta Lei Complementar caso 
constatadas, por parte da União ou de qualquer 
unidade federada, a concessão, prorrogação 
ou manutenção de incentivo ou benefício fiscal 
ou financeiro em desacordo com a legislação, 
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após a celebração do convênio de que trata 
o inciso II do caput, relativamente à unidade 
federada infratora. 
§ 3º A compensação de que trata esta Lei 
Complementar fica condicionada à observân-
cia, pela Resolução a que se refere o inciso III 
do caput, às seguintes condições:
I – nas operações e prestações realizadas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no 
Estado do Espírito Santo, destinadas às regi-
ões Sul e Sudeste, a alíquota deverá ser de:
a) onze por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2014;
b) dez por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2015;
c) nove por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2016;
d) oito por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2017;
e) sete por cento no período de 1º de janeiro 
de 2018 a 31 de dezembro de 2022;
f) seis por cento no período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2023;
g) cinco por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2024; e
h) quatro por cento a partir de 1º de janeiro 
de 2025;
II – nas operações e prestações realizadas nas 
Regiões Sul e Sudeste, destinadas às Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado 
do Espírito Santo, a alíquota deverá ser de:
a) seis por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2014;
b) cinco por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2015;
c) quatro por cento a partir de 1º de janeiro 
de 2016; e
III – nas demais operações e prestações a 
alíquota deverá ser de:
a) nove por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2014;
b) seis por cento no período de 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2015; e
c) quatro por cento a partir de 1º de janeiro 
de 2016. 
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se 
aplica às operações e prestações interesta-
duais originadas na Zona Franca de Manaus, 
bem como às operações interestaduais com 
gás natural, as quais serão tributadas com 
base na alíquota de doze por cento. 
§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º não se apli-
ca às operações interestaduais com bens e 

mercadorias importados do exterior, as quais 
permanecem disciplinadas pela Resolução nº 
13, de 2012, do Senado Federal.

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2014.

Justificação

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, conhecida como “Lei Kandir”, dispõe sobre 
a desoneração do imposto sobre circulação de mer-
cadorias e serviços (ICMS) nos produtos destina-
dos à exportação. Essa lei teve o duplo propósito de 
desonerar as exportações de produtos primários e 
semielaborados desse tributo e de estabelecer uma 
sistemática de compensação aos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios mediante transferência de recursos 
financeiros da União. 

A questão de compensação das perdas de receita 
em decorrência da reforma prevista no Projeto de Re-
solução do Senado nº 1, de 2013, está em discussão 
no Senado Federal e esta proposição se dedica a en-
caminhar uma solução adequada ao tema da insegu-
rança quanto à garantia de compensação das perdas. 

A garantia de compensação é uma questão com 
grave antecedente: atualmente, são enormes as perdas 
dos Estados e Municípios com a concessão de isenção 
do ICMS sobre as exportações de produtos primários 
e semi-manufaturados. Nesse sentido, cabe ressaltar 
que há estimativa de que a compensação feita pela 
União atinge apenas cerca de 10% do total do valor 
das concessões de isenção feitas pelos demais entes 
federativos, e que, anualmente, há um desgastante 
processo para inserir no Orçamento da União as dota-
ções necessárias ao exercício da compensação parcial.

A frustração com a compensação de perdas 
com a denominada “Lei Kandir” deve ser lembrada 
neste momento, pois há uma diferença marcante en-
tre aquela sistemática de compensação e a nova exi-
gência de compensação decorrente da redução da 
alíquota interestadual. Trata-se da diferença de forças 
políticas diretamente envolvidas nos dois processos 
de compensação. 

Com referência à Lei Kandir, apesar de haver 
interesse direto por parte de todos os 26 Estados, os 
5.564 municípios e o Distrito Federal, há imensa difi-
culdade em obter os recursos orçamentários para a 
cobertura parcial das perdas com a isenção do ICMS 
sobre as exportações.

No futuro, apenas oito Estados estarão direta-
mente interessados na obtenção de recursos para a 
compensação das perdas com a aplicação da Reso-
lução agora em análise. Para 16 Estados e o Distrito 
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Federal essa questão não existirá, pois contam com a 
previsão de ganhos com a proposta de reforma.

Em síntese, a garantia de receita dos Estados 
previstos perder com a reforma proposta no Projeto de 
Resolução do Senado nº 1, de 2013, exige uma forma-
lização mais vigorosa que a simples transformação em 
lei da Medida Provisória nº 599, de 2012. 

Os Estados tidos como prováveis perdedores não 
podem ser reféns das circunstâncias e da boa vontade 
da maioria dos demais entes federativos para manter 
o equilíbrio de suas finanças.

Por tudo isso, é altamente recomendável que se 
dê à garantia de compensação de perdas efetivas a 
segurança de uma lei complementar, cujo conteúdo 
que agora se propõe é muito próximo ao do atual texto 
da Medida Provisória nº 599, de 2012. 

A única modificação no texto original da mencio-
nada Medida Provisória consiste na incorporação de 
parágrafo único ao art. 31-D para disciplinar o exercí-
cio anual de cálculo dos valores a serem transferidos 
às unidades federadas, durante o exercício seguinte, 
como parte integrante do processo orçamentário da 
União teria como resultado um processo transparente 
e com informações disponíveis de modo tempestivo 
para o processo orçamentário dos governos estaduais. 

Em 15 de abril e em 30 de agosto, com o envio, 
respectivamente, do projeto de lei das diretrizes orça-
mentárias (PLDO) e do projeto de lei orçamentária anual 
(PLOA) da União, haveria ampla divulgação das informa-
ções que fundamentam a entrega no exercício seguin-
te, pela União, dos recursos para compensar perdas de 
arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas 
operações e prestações interestaduais relativas ao ICMS.

Caso seja aprovada essa ação legislativa, esta-
ríamos impedindo mudanças futuras quanto à com-
pensação de perdas por meio de leis ordinárias ou 
medidas provisórias.

Diante do exposto peço, aos eminentes Pares, o 
apoio à aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do 
Distrito Federal sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre pres-
tações de serviços de transporte interesta-
dual e intermunicipal e de comunicação, e 
dá outras providências. (LEI KANDIR)

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 
2006, a União entregará mensalmente recursos aos 

Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, 
os critérios, os prazos e as demais condições fixadas 
no Anexo desta Lei Complementar. (Redação dada 
pela LCP nº 115, de 26.12.2002)

 § 1o Do montante de recursos que couber a cada 
Estado, a União entregará, diretamente: (Redação dada 
pela LCP nº 115, de 26.12.2002)

 I – setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e 
 II – vinte e cinco por cento aos respectivos Mu-

nicípios, de acordo com os critérios previstos no pará-
grafo único do art. 158 da Constituição Federal.

 § 2º Para atender ao disposto no caput, os recur-
sos do Tesouro Nacional serão provenientes:

 § 2o Nos exercícios financeiros de 2000, 2001 e 
2002 e a partir de 1o de janeiro de 2003, os recursos 
do Tesouro Nacional serão provenientes: (Redação 
dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000)

 § 2º Para atender ao disposto no caput, os re-
cursos do Tesouro Nacional serão provenientes: (Re-
dação dada pela LCP nº 115, de 26.12.2002)

 I – da emissão de títulos de sua responsabi-
lidade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas 
leis orçamentárias anuais de estimativa de receita 
decorrente dessas emissões, bem como de dotação 
até os montantes anuais previstos no Anexo, não se 
aplicando neste caso, desde que atendidas as condi-
ções e os limites globais fixados pelo Senado Federal, 
quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no 
endividamento da União; 

 II – de outras fontes de recursos. 
 § 3º A entrega dos recursos a cada Unidade Fe-

derada, na forma e condições detalhadas no Anexo, 
especialmente no seu item 9, será satisfeita, primeiro, 
para efeito de pagamento ou compensação da dívida 
da respectiva Unidade, inclusive de sua administra-
ção indireta, vencida e não paga ou vincenda no mês 
seguinte àquele em que for efetivada a entrega, junto 
ao Tesouro Nacional e aos demais entes da adminis-
tração federal. O saldo remanescente, se houver, será 
creditado em moeda corrente. 

 § 3o No período compreendido entre a data de 
entrada em vigor desta Lei Complementar e 31 de de-
zembro de 2002, a entrega dos recursos a cada uni-
dade federada, na forma e condições detalhadas no 
Anexo, especialmente no seu item 5, será satisfeita, 
primeiro, para efeito de pagamento ou compensação 
da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua ad-
ministração indireta, vencida e não paga ou vincenda 
no mês seguinte àquele em que for efetivada a en-
trega junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes 
da administração federal. O saldo remanescente, se 
houver, será creditado em moeda corrente. (Redação 
dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000)
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 § 3o A entrega dos recursos a cada unidade fe-
derada, na forma e condições detalhadas no Anexo, 
especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, 
para efeito de pagamento ou compensação da dívida 
da respectiva unidade, inclusive de sua administração 
indireta, vencida e não paga junto à União, bem como 
para o ressarcimento à União de despesas decorren-
tes de eventuais garantias honradas de operações de 
crédito externas. O saldo remanescente, se houver, 
será creditado em moeda corrente. (Redação dada 
pela LCP nº 115, de 26.12.2002)

 § 4º O prazo definido no caput poderá ser es-
tendido até o exercício financeiro de 2006, inclusive, 
nas situações excepcionais previstas no subitem 2.1. 
do Anexo. 

 § 4o A partir de 1o de janeiro de 2003 a entre-
ga dos recursos a cada unidade federada, na forma 
e condições detalhadas no Anexo à Lei Complemen-
tar no 87, de 13 de setembro de 1996, especialmente 
no seu item 9, será satisfeita, primeiro, para efeito de 
pagamento ou compensação da dívida da respectiva 
unidade, inclusive de sua administração indireta, ven-
cida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquele 
em que for efetivada a entrega, junto ao Tesouro Na-
cional e aos demais entes da administração federal. 
O saldo remanescente, se houver, será creditado em 
moeda corrente. (Redação dada pela LCP nº 102, de 
11.7.2000)

 § 4o A entrega dos recursos a cada unidade fe-
derada, na forma e condições detalhadas no Anexo, 
subordina-se à existência de disponibilidades orça-
mentárias consignadas a essa finalidade na respectiva 
Lei Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais 
créditos adicionais. (Redação dada pela LCP nº 115, 
de 26.12.2002)

 § 4o-A. A partir de 1o de janeiro de 2003 volta a 
vigorar a possibilidade de, até o exercício financeiro 
de 2006, a União entregar mensalmente recursos aos 
Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, os 
critérios, os prazos e as demais condições fixados no 
Anexo à Lei Complementar no 87, de 1996, com base 
no produto da arrecadação estadual, efetivamente 
realizada, do imposto sobre operações relativas à cir-
culação de mercadorias e sobre prestações de servi-
ços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, no período julho de 1995 a junho de 
1996, inclusive. (Parágrafo incluído pela LCP nº 102, 
de 11.7.2000) (Parágrafo Revogado pela LCP nº 115, 
de 26.12.2002)

 § 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 
4º da Lei Complementar nº 65, de 15 de abril de 1991, 
será considerado o valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados, inclusive de semi-elabo-

rados, não submetidas a incidência do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interes-
tadual e intermunicipal e de comunicação em 31 de 
julho de 1996. 

 § 5o Para efeito da apuração de que trata o 
art. 4o da Lei Complementar no 65, de 15 de abril 
de 1991, será considerado o valor das respectivas 
exportações de produtos industrializados, inclusive 
de semi-elaborados, não submetidas à incidência 
do imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação, em 31 de julho de 1996. (Redação dada pela 
LCP nº 102, de 11.7.2000)

 Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei 
Complementar:

 I – o imposto não incidirá sobre operações que 
destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 
primários e produtos industrializados semi-elabora-
dos, bem como sobre prestações de serviços para 
o exterior; 

 II – darão direito de crédito, que não será objeto 
de estorno, as mercadorias entradas no estabeleci-
mento para integração ou consumo em processo de 
produção de mercadorias industrializadas, inclusive 
semi-elaboradas, destinadas ao exterior;

 III – entra em vigor o disposto no Anexo inte-
grante desta Lei Complementar.

 Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á 
o seguinte:

 I – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 1998;

 I – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2000; 
(Redação dada pela LCP nº 92, de 23.12.1997)

 I – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento, nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2003; 
(Redação dada pela LCP nº 99, de 20.12.1999)

 I – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento, nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2007; 
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

 I – somente darão direito de crédito as merca-
dorias destinadas ao uso ou consumo do estabeleci-
mento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2011; 
(Redação dada pela Lcp nº 122, de 2006)

(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 107, DE 2013

Autoriza o Poder Executivo a criar a Univer-
sidade Federal do Nordeste do Pará – UF-
NORPA, com sede no Município de Bragan-
ça, por desmembramento da Universidade 
Federal do Pará –UFPA, e da Universidade 
Federal Rural da Amazônia– UFRA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar 

a Universidade Federal do Nordeste do Pará– UFNOR-
PA, com sede no Município de Bragança, Estado do 
Pará, por desmembramento da Universidade Federal 
do Pará – UFPA, e da Universidade Federal Rural da 
Amazônia – UFRA.

Art. 2º A UFNORPA terá por objetivo ministrar 
ensino superior, desenvolver pesquisa e promover a 
extensão universitária, atuando nas diversas áreas do 
conhecimento, em especial no Turismo, no Direito, na 
Agronomia, na Engenharia e na Medicina.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da UFNORPA serão definidas segundo 
seu estatuto e as normas legais pertinentes, obser-
vado o princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão.

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado, ainda, a:
I – criar os cargos, funções e empregos indispen-

sáveis ao funcionamento da UFNORPA;
II – transferir saldos orçamentários da UFPA e 

UFRA para a UFNORPA, observadas as mesmas ati-
vidades, projetos e operações especiais, com as res-
pectivas categorias econômicas e grupos de despesa 
previstos na lei orçamentária;

III – praticar os demais atos necessários à efeti-
vação do disposto nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Estado do Pará possui cerca de seis milhões 
de habitantes e um território de quase 1,250 milhões 
de km2, o que representa 16,7% das terras brasileiras. 
A economia do estado, tradicionalmente fundada no 
extrativismo, sofreu importantes mudanças nos últimos 
trinta anos, particularmente devido à política federal 
de incentivos fiscais para o desenvolvimento da Ama-
zônia. Nos anos mais recentes, a base produtiva do 
Pará tem-se desenvolvido em torno da agroindústria, 
da verticalização da produção mineral e do turismo.

São enormes as possibilidades de desenvolvi-
mento do Pará. É preciso, entretanto, cuidar para que 
haja maior equilíbrio econômico entre as regiões do 
estado. O território nordeste do Pará, apesar de ser 
uma das mais antigas áreas de colonização agrícola 
da Amazônia, decorrido mais de 130 anos de coloniza-
ção, fica evidente a necessidade de investimentos em 
educação superior, para que existam recursos huma-
nos adequados às necessidades de desenvolvimento 
das potencialidades da região, caracterizada por uma 
densa malha rodoviária, tendo como eixos principais 
as rodovias BR-316 (Pará-Maranhão), BR-010(Belém-
-Brasília) e a BR-222, e eixos secundários, com várias 
rodovias estaduais.

Nesse sentido, propomos a criação da Universida-
de Federal do Nordeste do Pará. A região nordeste do 
Pará têm-se destacado, principalmente, pela produção 
agrícola, pesqueira, pecuária, industrial, comércio e 
serviços. Todavia, a região é marcada por significativos 
conflitos sociais e problemas ambientais.

Para que as potencialidades da região sejam 
mais bem aproveitadas, em programas de desenvol-
vimento econômico ecologicamente correto e social-
mente justo, é preciso que sejam formados profissio-
nais tecnicamente preparados nas diversas áreas de 
conhecimento científico, e principalmente, com conhe-
cimentos adequados da região, de sua população e 
suas necessidades. Nesse sentido, a criação de uma 
nova universidade federal com sede na cidade de Bra-
gança proporcionará importantes mudanças no perfil 
educacional e socioeconômico de toda a região nor-
deste do Pará.

Por fim, manifestamos nossa convicção de que 
proposições como esta podem favorecer a interiori-
zação do desenvolvimento educacional e econômico. 
Igualmente, podem contribuir para o cumprimento da 
meta do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 
em 2001, de elevar, em dez anos, a escolaridade de 
nível superior de menos de 12% para 30% da popula-
ção com idade entre 18 e 24 anos.

Assim, solicito o apoio dos Senhores Congres-
sistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa)

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, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 23, de 2013, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 230, DE 2013

Requeiro, com fundamento no art. 215, caput, 
do Regimento Interno do Senado Federal, combinado 
com o disposto no art. 101, I e V, dessa norma, seja a 
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
consultada sobre a constitucionalidade do Projeto de 
Lei do Senado nº 144, de 2012, de autoria do Senador 
Eduardo Amorim, que altera o Decreto-Lei nº 986, de 
21 de outubro de 1969, para vedar a promoção e a co-
mercialização de refeição rápida acompanhada de brin-
de, brinquedo, objeto de apelo infantil ou bonificação.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012, 
propõe o estabelecimento de restrições a certo tipo de 
promoção e comercialização de refeições e alimentos. 

Essas restrições podem estar em desacordo com 
alguns princípios basilares da Constituição Federal, 

a saber: (i) livre iniciativa; (ii) livre concorrência; e (iii) 
liberdade de expressão e criação.

Além disso, a proposta afeta toda uma cadeia de 
promoção do alimento, de incentivo ao seu consumo, 
sendo certo que se trata de intervenção na atividade 
publicitária. A publicidade – em todas as suas modali-
dades, incluído o marketing e as promoções – é ativi-
dade de criação, devidamente protegida pelo art. 220 
da Constituição Federal. 

A distribuição de brindes é uma modalidade de 
propaganda comercial, assim reconhecida pela lite-
ratura especializada e pela prática do mercado, bem 
como pela legislação federal já existente. 

Tanto é assim que a Lei nº 5.768, de 20 de de-
zembro de 1971, regula a distribuição gratuita de prê-
mios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a 
título de propaganda. 

Portanto, considerando a importância da matéria 
e os graves efeitos dela decorrentes, se porventura for 
convertida em lei, impõe-se a esta Casa legislativa a 
elucidação desse tópico, mediante pronunciamento 
expresso da sua Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

Sala da Comissão, – Senador Delcídio Do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será pu-
blicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão votados oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 1, 2, 3, 
4, 5, 9, 37 e 38, de 2013, do Presidente da Comissão 
de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado 
conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do 
inteiro teor dos Avisos nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, de 2013, 
respectivamente, e recomendando seu arquivamento.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 1/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião 

de 2ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 5 de março de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 1 de 2013 
(Aviso nº 136/2012-BCB), de 20 de dezembro de 2012, 
do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumpri-
mento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo 
das emissões do Real referentes ao mês de novembro 
de 2012, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais a elas vinculadas. O ex-
pediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 2/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 2/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

2ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizado em 5 de março de 2013, foi dado 
conhecimento a Comissão do Aviso nº 2 de 2013 (Avi-
so nº 485/GMF), de 27 de dezembro de 2012, do Mi-
nistério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento 
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, 
relatório contendo as características das operações de 
crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no mês 
de novembro de 2012, tabela demonstrativa da Dívida 
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal 
e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Re-
ceita Corrente Líquida dos Municípios. O expediente foi 
encaminhado aos membros da Comissão por meio do 
Of. CAE nº 2/2013-Circular.

Informo, ainda que a referida matéria deverá se 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 3/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

2ª Reunião, ordinária, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, realizada em 5 de março de 2013, foi dado conhe-
cimento à Comissão do Aviso nº 3 de 2013 (Aviso nº 48/
MF), de 30 de janeiro de 2013, do Ministério da Fazenda, 
encaminhando, em cumprimento ao art. 4º da Resolução 
do Senado Federal nº 20/04, relatório sobre o Programa 
de Recompras de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Fe-
deral Externa dentro das Operações de Administração de 
Passivo realizadas nos dois últimos bimestres de 2012. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 2/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 4/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 2ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 5 de março de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 4 de 2013 
(Aviso nº 23/2013-BCB), de 29 de janeiro de 2013, do 
Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumpri-
mento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo 
das emissões do Real referentes ao quarto trimestre 
de 2012, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais a elas vinculadas. O ex-
pediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 2/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 5/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

2ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizada em 5 de março de 2013, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 5 de 2013 (Aviso 
nº 50/GMF), de 31 de janeiro de 2013, do Ministério da 
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da 
Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório contendo 
as características das operações de crédito analisadas no 
âmbito daquele Ministério no mês de dezembro de 2012, 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos 
Estados e do Distrito Federal, e a relação entre a Dívida 
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Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos 
Municípios. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE nº 2/2013 – Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 9/2013/CAE

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

2ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizada em 5 de março de 2013, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 7 de 2013 (Aviso 
nº 76/Seses-TCU-Plenário), de 20 de fevereiro de 2013, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos 
autos do processo nº TC-035.142/2011-1, bem como 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes 
ao acompanhamento da operação de crédito autorizada 
pela Resolução do Senado Federal nº 18 de 2011. O 
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão 
por meio do Of. CAE nº 2/2013-Circular.

Informo, ainda que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindebergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Of. nº 37/2013/CAE

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião da 

4ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 12 de março de 2013, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 8 de 2013 (Aviso 
nº 32/2013-BCB), de 27 de fevereiro de 2013, do Banco 
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao dis-
posto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do 
Real referentes ao mês de janeiro de 2013, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas. O expediente foi encaminhado aos mem-
bros da Comissão por meio do Of. CAE nº 4/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 38/2013/CAE

Brasília, 12 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da 

4ª Reunião, Extraordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 12 de março de 2013, foi dado 

conhecimento à Comissão do Aviso nº 9 de 2013 (Aviso 
nº 64/GMF), de 28 de fevereiro de 2013, do Ministério da 
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da 
Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório contendo 
as características das operações de crédito analisadas 
no âmbito daquele Ministério no mês de janeiro de 2013, 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos 
Estados e do Distrito Federal, e a relação entre a Dívida 
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos 
Municípios. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do Of. CAE nº 4/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) – 
Os Avisos nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, de 2013, vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 1/2013-CMCLF

Brasília, 2 de abril de 2013

Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que na presente data 

foi instalada a Comissão Mista destinada a “Consolidar 
a Legislação Federal e a regulamentar dispositivos da 
Constituição Federal”, criada por meio do Ato Conjunto 
nº 2, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados. Na oportunidade foi de-
signado relator o Senador Romero Jucá (PMDB – RR)

Atenciosamente, – Cândido Vaccarezza, Presidente. 

Ofício nº 2/MPV594-2012

Brasília, 2 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que designei o Se-

nador Ivo Cassol Relator Revisor da Medida Provisória 
nº 594, de 2012, em substituição ao Senador Romero 
Jucá, uma vez, que este não pertence mais à Comissão.

Respeitosamente, – Senador Francisco Dor-
nelles, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 72, Relatório de Viagem do Senador 
Paulo Davim, referente ao Requerimento nº 1.060, de 
2012, de missão, no qual relata participação em Reu-
nião de Audiência Pública da Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Tráfico de Pessoas, realizada no dia 
10 de dezembro de 2012, em Manaus-AM.
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O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. GSPDAV nº 72/13

Brasília, 13 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico que viajei para Manaus/AM a fim de 

participar de Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pelo Requerimento nº 226, de 2011, 
destinada a investigar o tráfico nacional e internacional 
de pessoas no Brasil, realizada no dia 10 de dezem-
bro de 2012, conforme Requerimento nº 1.060/2012.

Atenciosamente, – Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da 
União, os Avisos nºs 268 a 270, de 2013, na origem, 
que se referem, respectivamente, às Resoluções nºs 6, 
7 e 8, de 2013, todas do Senado Federal, comunicando 
que foram autuadas e remetidas ao setor competente 
para as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 268 – GP/TU

Brasília, 27 de março de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 556 (SF) de 26-3-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
autógrafo da Resolução nº 6/2013 (SF), que “Autoriza 
a União a contratar operação financeiro externa, me-
diante formalização do Contrato de Reestruturação de 
Dívida a ser assinado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Senegal, no valor equivalente a 
US$6,569,351.22 (Seis milhões, quinhentos e sessenta 
e nove mil, trezentos e cinquenta e um dólares norte-
-americanos e vinte e dois centavos) para reescalona-
mento da dívida oficial sonegalesa com o Brasil’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, autuado nesta Casa como processo 
nº TC-008.783/2013-6, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo do TCU, para adoção das provi-
dências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des Presidente. 

Aviso nº 269/GP/TCU

Brasília, 27 de março de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebi-

mento do Ofício nº 559 (SF) de 26-3-2003, por meio do 
qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da 

Resolução nº 7/2013 (SF), que “Autoriza a União a con-
tratar operação financeira externa, mediante formalização 
do Contrato de Reestruturação de Dívida a ser assinado 
entre a República Federativa do Brasil e a República De-
mocrática de São Tomé e Príncipe, no valor equivalente a 
US$ 4.323.293,85 (quatro milhões, trezentos e vinte e três 
mil, duzentos e noventa e três dólares norte-americanos 
e oitenta e cinco centavos), para reescalonamento da 
dívida oficial santomense com o Brasil’, e a recomenda-
ção para que o Tribunal de Contas da União proceda ao 
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, autuando nesta Casa como pro-
cesso nº TC-008.788/2013-8, foi remetido à Secretaria-
-Geral de Controle Externo do TCU, para adoção das 
providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

Aviso no 270-GP/TCU

Brasília, 27 de março de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício no 561 (SF) de 26-3-2013, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo 
da Resolução no 8/2013 (SF), que “Autoriza o Município 
de São Bernardo do Campo – SP a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões 
de dólares norte-americanos), e a recomendação para 
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decorrentes 
da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
aludido expediente, autuado nesta Casa como Processo 
no TC-008.580/2013-8, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo do TCU, para adoção das provi-
dências pertinentes.

Atenciosamente, João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Avisos nºs 268 a 270, de 2013, foram jun-
tados aos processados das respectivas Resoluções.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribu-
nal de Contas da União o Aviso nº 9, de 2013-CN (nº 
263-GP/TCU, na origem), encaminhando ao Congresso 
Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 da Consti-
tuição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal 
de Contas da União referente ao exercício de 2012.
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Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 2-4-2013
até 7/4/2013 prazo para publicação e 

distribuição dos avulsos da 
matéria;

até 22/4/2013 prazo para apresentação de 
relatório;

até 29/4/2013 prazo para apresentação de 
emendas ao relatório; e

até 6/5/2013 prazo para apresentação, 
publicação, distribuição e votação 
do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 3 de abril do corrente.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria 
de solicitar a minha inscrição para falar em período de 
comunicação inadiável. Eu cheguei cedo, fui a primei-

ra que levantei o microfone, mas não há problema de 
eu falar depois. 

Não há nenhum problema, Senador.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Não, pode falar. 
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Não, não, pode falar o senhor. Eu falo depois.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Eu aceito, aceito a generosidade dela, que é 
uma marca da Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O Senador Jarbas quer uma comunicação 
inadiável também?
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Eu queria me inscrever. 

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

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

Senadora Vanessa chegou e levantou o microfone; e 
ela saiu.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Não, não, eu estou aqui.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Cal-
ma! Então, automaticamente, ela perde o direito. Mas 
como é uma Senadora que todo mundo ama e gosta, 
nós vamos abrir um precedente para ela. 

Presidente, eu quero me inscrever depois da Or-
dem do Dia. Se possível, eu gostaria de ser o primeiro 
orador a falar pela Liderança, depois da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como V. Exª é o primeiro Líder a se inscrever, a 
Mesa atenderá a solicitação de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mui-
to obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu convido para fazer uso da palavra, como 
primeira oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia; em 
seguida, o Senador Jarbas Vasconcelos, para uma 
comunicação inadiável. 

Aproveito para cumprimentar a todos que nos 
acompanham pela TV Senado e Rádio Senado e dizer 
que às 18 horas teremos aqui uma sessão solene do 
Congresso, quando haverá a promulgação da Emen-
da Constitucional nº 72, de 2013, direitos iguais aos 
trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Trata-se de 
uma conquista desses trabalhadores e trabalhadoras 
do Brasil, que contou com a totalidade do apoio do 
Plenário desta Casa. 

Com a palavra V. Exª, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Presidente Jorge Viana, vale ressaltar que o Po-
der Legislativo, o Parlamento brasileiro, tantas vezes 
desgastado, com problemas, a sociedade cobrando, dá 
uma resposta de agenda socialmente positiva, com a 
promulgação dessa emenda constitucional, que agora 
requer, em alguns temas, também a regulamentação 
pelo Ministério do Trabalho, para eliminar as dúvidas 
que continuam em relação aos empregadores dos ser-
viços domésticos e também aos próprios trabalhadores. 

Mas não resta dúvida de que o Congresso Na-
cional dá uma boa resposta à sociedade brasileira, 
especialmente aos trabalhadores domésticos com 
esse restabelecimento de direitos, equiparados aos 
dos demais servidores. É preciso, como eu disse – 

Senador Jarbas Vasconcelos, já falamos sobre isso – 
esclarecer detalhadamente as responsabilidades de 
cada um dentro da legislação trabalhista, para evitar 
o risco de que haja um aumento grande da informa-
lidade no serviço das diaristas, ao contrário dos em-
pregados mensalistas. 

Mas eu venho falar também sobre o baixo de-
sempenho da nossa balança comercial, que hoje foi 
destaque nos grandes jornais do nosso País, sobre-
tudo pelo desempenho no primeiro trimestre, que foi 
o mais baixo dos últimos 11 anos, não bastassem as 
preocupações com a inflação e o baixo crescimento 
econômico, intensificados pela crise internacional, a 
balança comercial fechou março com saldo positivo 
de apenas US$164 milhões.

Enquanto as exportações, no mesmo período, 
em março, US$19 bilhões 323 milhões, as importações 
foram, no mesmo mês, de US$19 bilhões 159 milhões, 
de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior. Mesmo se tratando 
de um saldo positivo, esse é o pior resultado para o 
mês, desde 2001. Mais de dez anos se passaram e o 
nosso comércio internacional, que normalmente de-
mora muito tempo para ser estimulado e consolidado, 
completa o primeiro trimestre deste 2013 com um mal 
e preocupante desempenho.

Alguns especialistas em comércio internacional 
calculam que o saldo positivo da balança comercial 
brasileira não deve passar, neste ano, de US$10 bi-
lhões. Deve variar entre US$7 bilhões e US$8 bilhões. 
Isso significa dizer que o Brasil está vendendo muito 
menos e que as empresas, independentemente do 
porte, poderão demitir funcionários, cancelar contratos 
ou mesmo fechar as portas.

Aliás, gostaria de registrar, isso não é querendo 
fazer o canto da sereia ou terrorismo, eu vou dar um 
exemplo. As empresas do meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, têm uma forte indústria calçadista voltada para 
o mercado internacional, e uma fabricante de calçados 
femininos, do Município de Sapiranga, que é adminis-que é adminis-
trado pela Prefeita Corinha Molling, do meu Partido, a 
cidade fica a 60km de Porto Alegre, conhecida como 
a cidade das rosas, demitiu ontem 460 funcionários. A 
queda das exportações é apontada pelo Presidente da 
Federação Democrática dos Sapateiros do Rio Grande 
do Sul, João Batista Xavier da Silva, como o principal 
fator dessas demissões da indústria calçadista.

A outra unidade da empresa, que atua no Rio 
Grande do Sul desde 1968, fechará também a fábrica 
de itens para calçados e insumos, de Santo Antônio da 
Patrulha, Município localizado a 80km de Porto Alegre e 
administrado pelo médico Paulo Roberto Bier, também 
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Prefeito da cidade, do meu Partido. Serão demitidos 
150 trabalhadores.

São impactos extremamente preocupantes não 
apenas para o Brasil, mas principalmente para a eco-
nomia gaucha e para a economica desses dois Muni-
cípios: Sapiranga e Santo Antônio da Patrulha. Muitas 
cidades se sustentam devido a segmentos específicos 
focados também no comércio exterior, como é o caso 
de produtos agrícolas e do setor coureiro-calçadista.

Como tenho dito e repetido, aqui nesta tribuna, 
se não fosse o elevado grau de competitividade e 
profissionalismo – eu não diria competitividade, mas 
produtividade é o que se deve dizer, porque competi-
vidade nós não temos em função da péssima logística 
– esse empenho da balança comercial brasileira teria 
sido ainda pior no primeiro trimestre de 2013. Mesmo 
com todos os gargalos no setor de infraestrutura, como 
estradas ruins, portos ineficientes, escassez de hidro-
vias, e aeroportos lotados, a safra recorde de grãos, de 
mais de 183 milhões de toneladas, e demais produtos 
do agronegócio, continuam favorecendo de modo im-
portante o resultado comercial do Brasil no exterior e 
também a própria economia, como aliás reconheceu 
hoje o Presidente do Banco Central na exposição que 
fez na Comissão de Assuntos Econômicos, Dr. Alexan-
dre Tombini, Ministro, aliás.

Queria aproveitar para saudar os nossos visitan-
tes, que nos dão a honrar da presença neste plenário, 
nesta terça-feira, no Senado Federal. 

Boas-vindas a todos!
Ainda assim, muitos produtores, especialmente 

de soja, de vários Estados brasileiros, estão reprogra-
mando contratos devido aos problemas de transporte, 
como as filas de espera nas estradas e portos. Isso in-
tensifica ainda mais os problemas no comércio exterior 
com outros países. E, pior, o Brasil ainda não forma-
lizou uma legislação internacional que trata da redu-
ção da emissão de gases de efeito estufa dos navios 
de bandeira brasileira, e a falta disso poderá, daqui a 
pouco, se isso não for resolvido, acarretar que navios 
brasileiros sejam barrados em portos internacionais. 
Não é uma boa perspectiva.

Até com nossos vizinhos, como é o caso do Pa-
raguai, a relação comercial está desequilibrada. Se-
gundo o jornal Valor Econômico, desde o impeachment 
do presidente Fernando Lugo, no fim de junho do ano 
passado, o Brasil importou mais e exportou menos 
ao Paraguai.

As importações de trigo, soja e carne paraguaios 
dispararam, enquanto as exportações de máquinas e 
equipamentos agrícolas brasileiros para aquele país 
caíram no mesmo período. Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Bra-

sil exportou, entre junho do ano passado e fevereiro 
deste ano, US$1.8 bilhão ao Paraguai, resultado 8% 
menor que o verificado em igual período.

O resultado desapontador da produção industrial 
brasileira, divulgado, nesta manhã, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforçam as 
preocupações sobre as políticas econômicas que têm 
sido implementadas.

De acordo com esse estudo, a produção da in-
dústria brasileira caiu 2,5% em fevereiro, em relação 
a janeiro. Essa é a maior queda, desde 2008, quando 
a baixa foi de 12,2%.

Inclusive, questionei hoje ao presidente do Ban-
co Central, Ministro Alexandre Tombini, durante audi-
ência pública na CAE, sobre a situação da balança 
comercial. Segundo ele, o Banco Central vai, quando 
necessário, fazer intervenções no câmbio para evitar 
uma volatilidade muito grande da moeda estrangeira, 
além de reforçar as reservas internacionais e promo-
ver condições favoráveis às linhas de financiamento 
ao comércio exterior.

Hoje, inclusive, a Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) começa a definir o nome do diretor-geral 
do organismo internacional. O brasileiro e embaixador 
Roberto Azevedo é um dos favoritos. Está entre os nove 
candidatos para liderar a OMC. É uma notícia impor-
tante. Mesmo assim, como escreveu Clóvis Rossi, em 
artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, o mundo 
todo está correndo atrás de negociações comerciais, 
enquanto o Governo brasileiro fica apenas olhando. As 
políticas de comércio e de negociação comercial de-
veriam ser estimuladas. É estratégia importante para 
evitar impactos graves na balança comercial, especial-
mente em momentos de crise econômica.

Eu queria registrar, a propósito, a tranquilidade 
com que o presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini, hoje, expôs, mostrando a realidade da eco-
nomia e os cuidados que tem, sobretudo a atenção 
redobrada ao controle da inflação. Reconheceu alguns 
problemas, percalços, mas há nele a convicção clara e 
o esforço de um rumo certo, embora existam algumas 
dúvidas de economistas que vêm abordando os riscos 
de aumentar a inflação.

A criação da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, publicada ontem no Diário Oficial da União, 
é uma sinalização importante que terá mais peso se 
realmente forem implementadas ações claras que 
motivem o empreendedor, a capacidade criativa do 
brasileiro e a inovação, independentemente do setor 
ou do porte da empresa.

A visão estratégica precisa estar presente. Polí-
ticas econômicas claras, transparentes, com foco no 
livre mercado e na livre concorrência devem ser forta-
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lecidas, desde que se estimule a produção local e se 
conservem os empregos locais.

Na verdade, mais do que criar um Ministério, em 
relação a isso, seria ampliar a massa de empresas fo-
cadas, para aquelas classificadas como média e pe-
quena, no faturamento e não no tipo de atividade que 
exercem. Em vez disso, o Governo faria muito melhor, 
daria um impulso maior do que simplesmente fazer a 
criação do Ministério.

Estou encerrando, meu caro Presidente Jorge 
Viana.

Apóio a ideia de incluir diversas categorias de 
profissionais, como advogados, engenheiros, arquite-
tos, corretores de imóveis, psicólogos, fisioterapeutas, 
médicos veterinários, entre outros, no Simples Nacional, 
um regime tributário diferenciado e mais simplificado. 

Estimular os empreendedores individuais, como 
forma de estimular a economia e dar oportunidade aos 
talentos com veia empreendedora, é importante cami-
nho para o desenvolvimento sustentável, especialmen-
te no momento de escassez de recursos financeiros.

A aprovação da PEC das Domésticas, tão bem 
referida aqui pelo Presidente Jorge Viana, que traz 
mais justiça e garantias trabalhistas às profissionais 
do lar, é fator que influencia na dinâmica do mercado 
de trabalho. Demonstra a necessidade de ajustes no 
mercado de trabalho e nos profissionais que vivem 
de forma independente, sem vínculos empregatícios.

O PL nº 242, de 2007, proposta legislativa em 
tramitação nesta Casa, da qual fui relatora, é uma op-
ção para fortalecer os micro e pequenos negócios. A 
proposta está, agora, na Comissão de Ciência e Tec-
nologia desta Casa, sob a relatoria do Senador Gim 
Argello. É preciso diminuir a elevada carga de impos-
tos e a burocracia que atrapalham o desenvolvimento 
e limitam o empreendedorismo.

Como disse o ex-Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, em artigo 
publicado, hoje, no jornal Valor Econômico, o Brasil 
cresceu, no ano passado, menos de 1%, enquanto 
micro e pequenos empreendimentos movimentaram 
a economia, respondendo por mais de dois terços do 
total de empregos gerados aqui no País. São mais de 
7 milhões de empreendimentos existentes (99% das 
empresas brasileiras) que representam perto de 25% 
do Produto Interno Bruto.

Portanto, é preciso olhar com atenção e priori-
dade para quem produz e é empreendedor. Estimular 
essas categorias de profissionais ajudará, sem dúvida, 
a movimentar a economia e melhorar o desempenho 
da balança comercial brasileira, proporcionando, tam-
bém, melhor qualidade de vida para a nossa população.

Como bem disse o publicitário Nizan Guanaes, 
em artigo publicado na Folha de S.Paulo de hoje, se 
a figura símbolo do velho Brasil era o especulador, o 
símbolo do Brasil novo deve ser o do empresário ou 
o da empresária. Aquele brasileiro que, por meio de 
sua empresa, do seu trabalho, da sua produção, da 
sua criatividade, do seu talento, ajuda a construir o 
Brasil melhor.

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

AC) – Cumprimento V. Exª e, ao mesmo tempo, já que 
estão indo embora, agradeço a visita das estudantes 
e dos estudantes do curso de Relações Internacionais 
da Universidade Federal de Uberlândia.

Bem-vindos a Brasília e ao Senado, especifica-
mente! Sucesso na carreira e na formação!

Cumprimentando, mais uma vez, a Senadora Ana 
Amélia, convido para fazer uso da palavra, para uma 
comunicação inadiável, o Senador Jarbas Vasconce-
los; em seguida, o Senador Antonio Carlos Rodrigues 
e, logo após, o Senador Aloysio Nunes.

Com a palavra V. Exª, Senador Jarbas, pelo tem-
po regimental de cinco minutos; contudo, obviamente, 
serei tolerante dentro do possível.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, 
o impasse criado pela batalha dos royalties do petró-
leo entre os Estados produtores e os não produtores 
expôs, aos olhos de toda a Nação, a vexaminosa si-
tuação vivenciada pelo Congresso Nacional, que, ao 
longo dos últimos doze anos, se omitiu do exercício do 
poder legislador em sua plenitude. Os brasileiros des-
cobriram, embora não fosse desconhecido de nenhum 
dos integrantes deste Poder, que estamos assentados 
sobre um calhamaço de 3.059 vetos presidenciais, que 
nunca foram submetidos à apreciação do Congresso. 

São propostas vetadas, as mais diversas, sobre 
as quais tanto a Presidente Dilma Roussef, quanto seus 
antecessores, usando de suas prerrogativas constitu-
cionais, entenderam que as decisões parlamentares 
eram inoportunas e mereciam reparos utilizando-se do 
dispositivo que a eles é permitido: o veto.

Não estamos aqui, Sr. Presidente, questionan-
do as prerrogativas presidenciais. Reconhecemos a 
importância do instrumento do veto, mas a discussão 
vai além. O que se questiona não é a maneira como 
o assunto tem sido tratado pelo Executivo, mas, so-
bretudo, pelo Legislativo. Ao longo de uma década, 
este Parlamento se propôs à indolência, à desobedi-
ência, ao passo que ignora sua atribuição precípua e 
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silencia diante de cada veto presidencial que chega 
ao Congresso.

Por isso é que foi preciso, em um primeiro mo-
mento, o Supremo Tribunal Federal dizer a nós, Par-
lamentares, e a todo o Brasil, como o Congresso Na-
cional deveria conduzir os seus trabalhos.

Vou esclarecer o que estou dizendo. Em episó-
dio recente de nossa história, para ser mais exato no 
final de ano de 2012, assistimos à legítima atuação de 
representantes dos Estados do Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo, quando provocaram o Supremo Tribunal 
Federal e conseguiram, através do Ministro Luiz Fux, 
liminar determinando que os vetos à Lei nº 12.734, de 
2011, a chamada Lei do Petróleo, não poderiam ser 
apreciados com precedência sobre os mais de três mil 
anteriores a eles. 

A pretexto de votar rápido os vetos dos royalties 
do petróleo e acabar com o impasse, o Congresso faria 
uma apreciação mirabolante dos mais de 3 mil vetos, 
em bloco, de forma atropelada e sem o devido debate. 
Todos os vetos não apreciados até aquela data seriam 
apreciados de uma só vez, no atacado.

Em relação à atuação do Supremo nesse caso, 
essa situação tacanha poderia ter sito evitada se o 
Congresso fizesse o seu dever de casa.

Mais vexaminosas ainda, Sr. Presidente, à época, 
foram as orientações das lideranças interessadas em 
derrubar o veto dos royalties, que não tinham interes-
se em se opor ao Governo nas demais proposições. 
Para isso, determinaram aos Parlamentares aliados 
que votassem “não” em todos os outros vetos, inde-
pendentemente do seu teor e das consequências da-
nosas que essa atitude precipitada pudesse gerar na 
vida da população.

Vencida a questão no Poder Judiciário, uma vez 
que o Supremo Tribunal Federal “liberou” o Congresso 
Nacional para fazer a sua própria agenda de acordo 
com a conveniência da ordem de apreciação dos ve-
tos, e vencida a...

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – ... batalha dos royalties pelos Estados não 
produtores de petróleo no âmbito do Poder Legislati-
vo, percebe-se que o interesse sobre todos os 3.059 
vetos ainda não apreciados retornou ao estágio ante-
rior de total descaso.

Com raras exceções, ninguém fala de importan-
tíssimas propostas legislativas que perderam seu teor 
e foram alteradas por vetos, retirando aquilo que repre-
sentaria mudanças significativas na vida do cidadão, 
como o Projeto de Lei Complementar nº 141, de 2012, 
que destinava recursos para a área da saúde, vetado 

na sua essência pela Presidente Dilma Roussef, e o 
próprio Código Florestal, entre outras.

Isso ocorre porque o Congresso Nacional não 
cumpre seu dever constitucional de conhecer do veto e 
sobre ele deliberar e porque a forma de controle dessa 
obrigação é ineficiente, permitindo que a passividade e 
a omissão do Congresso Nacional favoreçam os interes-
ses do Poder Executivo, quando deveria ser o oposto.

Nesses casos, a inoperância legislativa interessa 
ao Governo, ainda que disponha de folgada maioria 
em ambas as Casas Legislativas e que se pressupu-
nha a manutenção dos vetos presidenciais caso os 
mesmos viessem a ser apreciados. Sendo assim, a 
postura é ignorar os vetos e mantê-los nas gavetas de 
quem dirige o Congresso Nacional, esquecendo-os, se 
possível, para sempre.

Essa é a prática, Sr. Presidente, adotada, ain-
da que contrarie o disposto no § 6º, do artigo 66, da 
Constituição Federal, que determina que, esgotado 
sem deliberação o prazo de 30 dias a contar do seu 
recebimento, o veto será colocado na ordem do dia da 
sessão imediata do Congresso Nacional, sobrestadas 
as demais proposições, até sua votação final.

Ao deixar de fazer o que determina a Constituição 
Federal, este Parlamento se apequena. Veto a veto, se 
diminui no seu papel primordial de legislar e se diminui 
aos olhos da população, que o vê refém dos interesses 
da vontade do Poder Executivo. O vê como uma insti-O vê como uma insti-
tuição descartável dentro do arcabouço de elementos 
que compõem a democracia brasileira, exatamente 
porque se omite das suas atribuições.

(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) –Eu estou terminando, Sr. Presidente, e agra-Eu estou terminando, Sr. Presidente, e agra-
deceria sua atenção. 

Com o intuito de evitar que essa rotina desmora-
lizante para o Congresso Nacional se perpetue, com 
o apoio de 30 outros senadores, apresentei, no último 
dia 26 de março, da semana passada, a Proposta de 
Emenda Constitucional n° 16, de 2013, visando alte-
rar não apenas a forma de tramitação dos vetos, mas, 
principalmente, estabelecer a primazia definitiva do 
Parlamento Brasileiro sobre a atribuição de legislar.

A proposição que apresentamos tem os seguintes 
elementos: primeiro, o prazo para a apreciação do veto 
será de noventa e não de trinta dias como preceitua 
atualmente a Constituição. A intenção é estender o pra-
zo, que é exíguo e muitas vezes inviável de se conciliar 
com os demais trabalhos legislativos. Segundo, e este 
é o aspecto principal da PEC nº 16, de 2013, propomos 
que, decorrido o prazo de noventa dias, caso o veto 
não seja apreciado, o silêncio do Congresso Nacional 
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importará em rejeição ao veto, ou seja, a rejeição por 
decurso de prazo é a favor do Parlamento. 

De fato, por ser o Legislativo incumbido de fazer 
as leis do País, a preferência, na hipótese de decurso 
de prazo, é pela matéria que sai do Congresso e não 
pela matéria modificada pelo Executivo, cuja atribuição 
principal é administrar e não legislar.

Propomos, finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que na hipótese de rejeição do veto, por 
votação ou por decurso de prazo, ficam assegurados 
os direitos decorrentes da prática de atos jurídicos 
que se realizaram no período de vigência do veto, em 
benefício da segurança jurídica. Além de determinar, 
para simplificar e tornar mais ágil o processo legislativo, 
que a votação ocorrerá por meio do painel eletrônico.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
esperamos que a proposição que ora apresentamos 
contribua para o aperfeiçoamento do processo legis-
lativo e para o fortalecimento do Congresso Nacional, 
para o que solicitamos o imprescindível apoio dos 
eminentes pares.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
E gostaria de relembrar mais uma vez que no 

final do ano passado, o episódio da apreciação dos 
vetos, em que esta Casa anunciou à Nação que exis-
tiam mais de três mil deles sem apreciação, discussão 
e votação, foi de enxovalhar a dignidade, a honra, a 
tradição dessas duas Casas, a do Senado Federal e 
a da Câmara dos Deputados.

Apresentei essa Proposta de Emenda a Cons-
tituição, pois a considero equilibrada, justa e com as 
condições necessárias de ser aprovada pelo Legisla-
tivo, com o intuito de regularizar, de uma vez por to-
das a questão da apreciação dos vetos presidenciais.

Muito obrigado, sobretudo pela tolerância de V. 
Exª, Sr. Presidente.

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

O tema que V. Exª traz é parte da prerrogativa 
do Congresso Nacional, inclusive, objeto de aprecia-
ção por uma Comissão Especial, que procura fazer a 
revisão do Regimento Comum.

Convido para fazer uso da palavra, como orador, 
em substituição ao Senador Antonio Carlos Rodrigues, 
que não está, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder 
do PSDB nesta Casa.

Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de 
10 minutos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeira-
mente, mais uma vez, agradeço a deferência de sempre 

com que V. Exª conduz os trabalhos desta Casa e, par-
ticularmente, a que tem em relação a este seu amigo.

O tema de hoje, Sr. Presidente, infelizmente, é 
um daqueles em que nós nos opomos na troca de opi-
niões e na apreciação das questões do nosso País.

Volto à Petrobras. E volto à Petrobras, em primei-
ro lugar, motivado por um anúncio de televisão a que 
assisti nesse fim de semana. Lá pelas tantas, em meio 
a programa de grande audiência, entra publicidade da 
Petrobras. Uma coisa extraordinária! A darmos crédi-
to ao comercial – aliás, muito bem feito –, a Petrobras 
estaria realmente nas nuvens. Empresa de altíssima 
produção, com produtividade elevada, apresentando 
recordes em valorização das ações. Falava-se até, veja 
V. Exª, da extração de óleo do pré-sal, esquecendo-
-se de dizer, evidentemente, pois isso não cabia no 
anúncio, que os poços que estão hoje produzindo na 
área do pré-sal foram licitados ainda nos termos da lei 
anterior, na reforma feita sob a égide do Presidente 
Fernando Henrique, uma vez que a contrarreforma, 
produzida pelo Presidente Lula, redundou na paralisia 
das novas licitações.

Mas nada mais chocante do que ver esse anúncio 
e ler os dados, as reportagens, os documentos oficiais, 
que dão conta, meus caros colegas, de que, realmente, 
a Petrobras, é um caso digno de ser estudado para se 
verificar como operam os mecanismos de desmonte 
de uma empresa; como operam os mecanismos da 
fragilização que levam a empresa à beira da ruína.

A Petrobras, infelizmente, amarga perdas gigan-
tescas, contrariamente à propaganda oficial, e enfrenta 
crise sem precedentes. Na quinta-feira, por exemplo, 
a empresa anunciou o seu maior prejuízo desde que 
a companhia foi criada, há mais de 60 anos: R$6,9 
bilhões, em 2012.

Nós estamos, Sr. Presidente, assistindo à cria-
ção de um enorme buraco para onde a empresa está 
sendo empurrada. E, nesse feriado, o mesmo em que 
assisti à propaganda ditirâmbica da Petrobras, a revista 
Época publicou matéria intitulada “O Feirão da Petro-
bras”, que merece ser lida por todos nós.

Essa matéria, “O Feirão da Petrobrás”, mostra que 
a empresa agora, no afã de fazer caixa, de enxugar 
sua estrutura, ou seja lá do que for, está vendendo os 
seus ativos na bacia das almas.

Já era conhecido o caso da refinaria de Pasadena. 
O Senador Pedro Taques, que se referiu à opera-

ção que ao levou ao prejuízo de cerca de U$1 bilhão 
da Petrobras nos EUA como um dos piores negócios 
de que se tem noticia no mundo empresarial, chegou 
a classificar – como Senador que mede bem as suas 
palavras – como fato criminoso. 
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Mas, nós sabemos agora, a partir dessa reporta-
gem que a nossa estatal está se desfazendo de bens e 
de instalações na Argentina como quem vende verdu-
ras no fim de feira. Aquela verdura que ficou ali exposta 
ao sol, que murcha, perde o viço e que é vendida a 
qualquer preço no final das feiras livres.

A empresa investiu pelo menos R$5 bilhões na 
Petrobras Argentina e agora cogitando vendê-la por 
menos de R$1 bilhão. Investiu cinco e está cogitando 
vendê-la por um. Olha vai ganhar da Pasadena, Se-
nador Pedro Taques!

E esse negócio envolve empresários, que são 
conhecidos como empresários k, k de Kirchner que 
são os empresários que circulam que orbitam, que 
apoiam a Presidente – ou a Presidenta como se costu-
ma dizer atualmente – Cristina Kirchner. Esse negócio 
está sendo fechado em caráter sigiloso e ao mesmo 
tempo rapidissimamente, em tempo recorde, mesmo 
depois de a área técnica da Petrobras ter manifesta-
do contrária a essa operação. Não viu a área técnica 
da Petrobras interesse na concretização dos negócios 
uma vez que se espera – seja em razão de mudan-
ças no cenário do mundo do petróleo, da retomada do 
crescimento da economia mundial –, enfim espera-se 
que esses ativos voltem a se valorizar. Por isso, a área 
técnica da Petrobras não recomenda a sua venda na 
bacia das almas, não recomenda a venda daquilo que 
custou cinco por um.

E a revista mostra também que empresários 
amigos do Governo brasileiro estão hoje prontos para 
abocanhar, com a boca salivando de apetite, nacos da 
Petrobras na África, como a produção e exploração de 
petróleo em Angola, no Benin, no Gabão, na Líbia, na 
Namíbia, na Nigéria e na Tanzânia.

Trata-se, Sr. Presidente, de sequência de opera-
ções que configuram a utilização indevida do poder que 
se confere a determinados gestores, a governantes, 
para levar adiante a gestão de empresas de negócios 
públicos que não pertencem a um partido, que perten-
cem, na verdade, à Nação. 

O que acontece, Sr. Presidente, é que nós esta-
mos hoje – o PSDB -, diante do alarme que gerou o 
noticiário a que me referi, procurando o Ministério Pú-
blico Federal. Estamos procurando o Ministério Público 
Federal, para que o Procurador-Geral possa oferecer 
denúncia se apurar conduta antijurídica dos envolvi-
dos, para que seja promovida a ação penal que os 
fatos reclamam e, concomitantemente, a abertura de 
inquérito civil administrativo, a fim de apurar respon-
sabilidades civis e políticas pela eventual prática de 
atos de improbidade administrativa pelos envolvidos.

Era esse o teor, esse é o objeto da representa-
ção que estou encaminhando, hoje, ao Sr. Procurador-
-Geral da República.

Ouço o aparte do Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Aloysio, V. Exª é um homem educado, cordato, o 
que não poderia ser diferente. Mas eu não sou um 
homem cordial. Naquele meu discurso, eu disse que 
esse caso da compra da refinaria de Pasadena, nos 
Estados Unidos, era picaretagem. O nome é esse. Não 
podemos fugir das palavras – foi uma picaretagem –, 
para que a D. Maria, lá do seu Estado, da cidade de 
Araçatuba, possa entender e para que a D. Joana, do 
meu Estado, lá do Município de Rosário Oeste, possa 
entender: compraram...

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... como 

se fosse numa feira. Como V. Exª disse, venderam como 
se fosse numa feira, na xepa – lembra da xepa, aquele 
momento final? –, e compra por um preço de cinco, 
e, depois, num determinado momento, vende por um, 
ninguém sabe por que. Há um determinado momento 
histórico, criticava-se a chamada privatização ou não da 
Petrobras. Eu sou contrário à privatização da Petrobras.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu também.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sou 
contrário, porque ela tem um significado geopolítico, 
notadamente tendo em conta a matriz energética que 
ela capitaneia e tem como função e objetivo e a ques-
tão da política econômica. Agora, está-se fazendo uma 
privatização às avessas, para os amigos, para aqueles 
amigos do alheio, por interesses não republicanos. A 
Petrobras – como se dizia no governo Getúlio Vargas, 
“o petróleo é nosso” –, a Petrobras é nossa. É uma 
empresa que pertence ao Estado brasileiro, indepen-
dentemente do governo, que é temporal, como nós 
todos sabemos. Parabéns pela sua fala. Temos que 
nos preocupar sim com isso. Estão roubando o patri-
mônio do brasileiro.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Pedro Taques.
O objetivo do meu discurso e do procedimento 

que estou agora suscitando junto ao Procurador-Geral 
da República é deter algo que está sendo feito, que 
está sendo tramado, ou pelo menos de esclarecer o 
assunto, que esta operação, que foi denunciada com 
fartura de detalhes pela revista Época, possa ser es-
clarecida, e os responsáveis. apurados. Que possa ser 
detida antes que alcance o seu objetivo, no sentido da 
preservação do patrimônio da empresa, que, como diz 
bem V. Exª, é patrimônio do povo brasileiro.
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E apurados, se for ao longo desse procedimento, 
se for detectada autoria de crime, de fatos que pos-
sam ser tipificados como ilícitos civis ou penais, que 
os responsáveis sejam punidos. Esse é o objetivo da 
representação que encaminho hoje à tarde ao Procu-
rador-Geral da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador, 

eu só queria aduzir, Senador Aloysio – se me permite 
o Presidente Jorge Viana –, apenas aduzir, Senador, 
que no início deste ano, antes mesmo dessa matéria 
referida por V. Exª, eu li nos jornais argentinos que a 
Petrobras estava vendendo seus ativos na Argentina. E 
não havia, para minha surpresa, nenhuma informação 
a respeito disso no Brasil, mesmo considerando que, 
na exigência da Comissão de Valores Mobiliários, por 
se tratar de uma empresa de capital aberto, ela preci-
sa dar transparência...

(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... a todas 

as operações que faz. Isso para justificar. Especialmen-
te me preocupam os pequenos acionistas. Eu fiz um 
requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos, 
a CAE, já aprovado, para que a Presidente da Petro-
bras, a Drª Graça Foster, compareça à CAE para vir 
prestar esclarecimentos, entre outras coisas, sobre a 
venda desses ativos. Então, eu queria apenas aduzir 
essa informação, que é pertinente ao pronunciamen-
to de V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.

Tenho conhecimento, Senadora Ana Amélia, da 
iniciativa de V. Exª no sentido de convidar para que com-
pareça a esta Casa a Presidente Graça Foster e estou 
aguardando, com ansiedade, a presença de S. Exª.

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

AC) – Eu cumprimento o Senador Aloysio Nunes e 
queria convidar, para fazer uso da palavra como ora-
dor inscrito, o Senador do Amapá, meu dileto amigo, 
grande figura, João Capiberibe. V. Exª dispõe do tempo 
regimental de dez minutos. Antes, Senador, eu só farei 
a leitura de um expediente sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência designa os Deputados José Priante e 
Osvaldo Reis, como membros suplentes, para integrar 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO, em vagas destinadas ao PMDB, 
conforme o Ofício nº 327, de 2013, da Liderança do 
Partido na Câmara dos Deputados. 

O ofício será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –CMO. 

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 327

Brasília, 2 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, comunico a Vossa 

Excelência que os Deputados José Priante e Osvaldo 
Reis passam a integrar, na qualidade de Suplentes, a 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização do Congresso Nacional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência expres-
sões de apreço e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra V. Exª, pelo tempo regimental de 
dez minutos e, certamente, se for necessário, com a 
tolerância necessária.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o relato 
que faremos começa nos anos 40 e termina com uma 
tragédia ocorrida na semana passada. 

Alguns anos depois da criação do Território Fe-
deral do Amapá, em 1943, o interventor nomeado por 
Getúlio Vargas, Capitão Janary Nunes, decidiu que a 
extração do manganês seria a base da economia e do 
desenvolvimento do Território, em vez da pesca e dos 
produtos tradicionais da extração, como a borracha e a 
castanha. Havia uma forte demanda para esse produto.

É bom lembrar que estávamos no finalzinho da 
2ª Guerra e tanto a Guiana como o Suriname estavam 
sob influência nazista. E a ideia era ocupar esse pedaço 
do Brasil para preservá-lo das influências europeias.

Durante o Governo do Presidente Gaspar Dutra, 
foi criada pelo Decreto-Lei nº 9.858, de 1946, uma 
área de reserva nacional englobando todo o depósito 
de manganês descoberto no Amapá e conferindo ao 
Território a competência para prospectar e explorar, 
por meio de concessão. 

Duas empresas norte-americanas e uma nacio-
nal disputaram o negócio da China. A escolhida foi a 
Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de Mi-
nérios de Ferro e Manganês (Icomi).

A empresa mineira venceu a concorrência con-
tra as multinacionais dos Estados Unidos da América, 
mas não possuía credenciais tecnológicas e financei-
ras para realizar a prospecção do minério, o que a fez 
se associar à outra grande companhia estaduniden-
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se, a Bethlehem Steel, maior consumidora mundial 
de manganês.

O contrato assinado em 1947 com a Icomi previa 
um perímetro máximo de 2,5 mil hectares, o equiva-
lente a 0,17% do território do Amapá, e o pagamento 
de 4% a 5% das receitas totais na forma de royalties 
ao governo do território.

Além da área de exploração, foi concedida à em-
presa uma área adicional de 2,3 mil hectares para a 
construção de instalações industriais, ferroviárias, ha-
bitacionais e portuárias, cujas obras foram concluídas 
12 anos depois, em 1959.

No entanto, a reserva esgotou antes do tempo 
previsto e, em 1997, a Icomi encerrou sua operação 
no Amapá deixando um imenso buraco no local de 
extração do manganês.

Entre 1997 e 2004, muitas operações nebulosas 
ocorreram envolvendo a Icomi e supostos compradores 
nacionais e canadenses.

Em 2005, Eike Batista, que detinha a exploração 
de uma mina de ouro no Município de Pedra Branca 
do Amapari, anunciou haver descoberto uma grande 
jazida de minério de ferro.

É aqui que começa a sorte grande de Eike com a 
criação da MMX Amapá, um projeto de mina integrado 
com porto e ferrovia construídos pela Icomi nos anos 
50. Outra operação nebulosa que foi alvo de investi-
gação pelo Ministério Público e que culminou com a 
Operação Toque de Midas, da Polícia Federal. Mas 
isso é assunto para outra oportunidade.

O mais importante, é que, em agosto de 2008, 
Eike vendeu por US$ 5,5 bilhões, 70% do projeto ama-
paense à Anglo American, projeto composto por mina 
e planta de beneficiamento de minério de ferro localiza-
das em Pedra Branca do Amapari, pela concessão da 
Estrada de Ferro do Amapá e pelo Porto de Santana.

Na época do negócio, ficou expresso que cerca 
de 80% da estrutura e do maquinário existentes no 
porto era herança dos investimentos da Icomi e que 
parte do maquinário da ferrovia datava de meados do 
século passado.

Está claro que a “herança” da Icomi é a base 
principal da logística das operações da Anglo Ferrous.

O terminal da Anglo American, no porto de San-
tana, uma herança com mais de 50 anos de operação 
– Anglo American ou Anglo Ferrous –, foi a pique na 
noite de quarta para quinta-feira passada, ceifando a 
vida de seis trabalhadores.

As primeiras informações deram conta de que 
uma onda gigante teria ocasionado o acidente, o que 
é pouco provável para mim, que conheço o Rio Amazo-
nas e que navego naquele rio desde a minha infância. 

Nunca ouvi falar de outra onda gigante além da Poro-
roca, que acontece na foz do Rio Amazonas.

O que não se pode descartar é a hipótese de 
fadiga de material. Afinal, estamos falando de um píer 
construído nos anos 1950.

Imediatamente ao saber da tragédia, acionei o 
Ministro Leônidas Cristino, da Secretaria Nacional de 
Portos da Presidência da República, para que fosse 
providenciada uma equipe técnica para apurar as cau-
sas do acidente.

Conversei, também, com o Governador Camilo. 
Ele estava no local da tragédia, adotando medidas 
pertinentes ao Governo do Estado para o atendimento 
das famílias das vítimas.

Ainda, no local da tragédia, o Governador anun-
ciou a contratação de uma empresa independente 
para fazer um laudo, cujo acompanhamento será feito 
pelos técnicos do Governo para que se descubram as 
causas do desmoronamento.

Ainda na quinta-feira passada, manifestei condo-
lências e solidariedade às famílias, aos amigos e aos 
colegas dos seis trabalhadores da Mineradora Anglo 
American através de uma nota de pesar.

Além da preocupação com os familiares das ví-
timas da tragédia, carrego outra inquietação, que diz 
respeito aos trabalhadores, aos empregos, haja vista 
que a operação da empresa está paralisada.

Hoje, a mineradora emprega cerca de 650 co-
laboradores próprios, diretos, e conta com cerca de 
850 terceirizados.

Felizmente, recebi a informação de que a Compa-
nhia Docas de Santana e o Ministério dos Transportes 
viabilizarão espaço no porto público para que a Anglo 
American possa retomar suas atividades o mais breve 
possível. A intenção é adequar o porto para que au-
mente sua capacidade e possa movimentar o minério 
de ferro em curto prazo, enquanto procedem aos re-
paros necessários no terminal portuário da empresa.

Acrescento que a Anglo American, na época, an-
tes de ser vendida para... Antes de comprar do grupo 
de Eike Batista, havia um projeto de construção de um 
segundo porto de embarque de manganês, até porque 
o porto que foi a pique, na semana passada, embarcava 
um milhão de toneladas por ano de manganês e, neste 
ano, estaria embarcando em torno de seis milhões de 
toneladas por ano de ferro. Portanto, havia uma pres-
são enorme em cima da estrutura antiga.

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

No entanto, essa solução é necessária para que não 
se paralisem as exportações de minério e, consequen-
temente, não haja desligamento dos trabalhadores da 
Anglo American.
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Encerro, solicitando às autoridades do Ministério 
de Minas e Energia que cuidam da exploração mine-
ral em nosso País uma atenção especial às compras 
e vendas desses ativos que acontecem de maneira 
pouco transparente.

Solicito, ainda, à Marinha e às agências regula-
doras que mantenham uma fiscalização mais atuante 
sobre a navegação fluvial. Já houve tragédias enormes 
na região, e uma delas foi o naufrágio do barco Novo 
Amapá, Sr. Presidente. Em uma única tragédia, mor-
reram mais de 450 pessoas, exatamente em função 
dos grandes projetos da Amazônia que atraem milha-
res de pessoas que, sem estrutura, se deslocam para 
aquelas áreas, causando grandes tragédias.

Enfim, essa preocupação compartilho com meus 
pares, Senadores e Senadoras, e também com o Go-
verno Federal, para que atentem para essa região que 
parece invisível diante dos olhos da República.

A Amazônia precisa ser olhada como solução. 
Lá atrás, imaginava-se um desenvolvimento voltado 
para fora. É necessário que nos debrucemos sobre 
o desenvolvimento para atender às nossas necessi-
dades internas. Isso ocorre não só com a mineração, 
mas também com a produção de energia.

A energia que produzimos na Amazônia é para 
atender o centro-sul. Tucuruí, uma hidroelétrica cons-
truída há mais de 30 anos, só agora vai atender o in-
terior da Amazônia.

Portanto, esse modelo de desenvolvimento com 
o olhar voltado para fora precisa ser mudado. Nós pre-
cisamos de um desenvolvimento capaz de aglutinar 
e de mobilizar todos aqueles que vivem na Região 
Amazônica.

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

AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Valdir Raupp, pela Liderança do PMDB, sem antes 
deixar de registrar a presença, no plenário, do Prefeito 
de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que nos honra por 
estar aqui. Eu, inclusive, fiz ontem referência de que é 
importante o Governo Federal socorrer os que foram 
vítimas da cheia do Rio Liberdade, ribeirinhos, pesca-
dores, trabalhadores rurais que sofreram.

Bem-vindo, Prefeito.
Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, pela Li-

derança do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu iria fazer também esse re-
gistro. Agradeço a V. Exª, Senador Jorge Viana, que já 
foi também Governador do Estado do Acre, o registro 
da presença do Prefeito Vagner Sales, do nosso Par-

tido, o PMDB, da grande cidade de Cruzeiro do Sul. 
Eu gostaria que transmitisse também um abraço a sua 
esposa, Deputada Antônia Sales, que é membro do 
Diretório Nacional do PMDB.

Obrigado, Prefeito. Sinta-se à vontade na tribuna 
de honra do plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar, com 
bastante entusiasmo, meu apoio ao PLC n° 98, de 
2011, que institui o Estatuto da Juventude. Falo aqui em 
nome do PMDB Nacional. Pela Presidência do PMDB 
Nacional, o nosso apoio ao Estatuto da Juventude.

De fato, Sr. Presidente, vínhamos sentindo fal-
ta, em nosso País, de um marco legal que definisse, 
ampliasse e consolidasse os direitos e as prerrogati-
vas da juventude brasileira – uma juventude que se 
destaca por sua criatividade, por sua vivacidade e, 
principalmente, por sua ativa participação política em 
momentos decisivos da nossa história.

Diga-se de passagem, Srª Presidenta, que o 
PMDB elegeu em torno de oito mil vereadores. Dos 50 
mil vereadores do PMDB, oito mil são da juventude do 
PMDB Jovem do nosso Brasil.

Essa lacuna, Sr. Presidente, em nosso ordena-
mento jurídico tornou-se ainda mais evidente após a 
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em 1990, e do Estatuto do Idoso, em 2003. Nesse 
belo ciclo que o País atravessa, de alargamento dos 
chamados direitos geracionais, o passo seguinte está 
sendo, naturalmente, o reconhecimento dos jovens 
como sujeitos de direitos e de políticas públicas espe-
cíficas que contribuam para seu pleno desenvolvimento 
como indivíduos, cidadãos e membros da coletividade.

A aprovação do Estatuto da Juventude, além de 
positivar uma série de direitos a que faz jus esse grupo 
social, que compõe nada menos do que um quarto da 
população brasileira, equiparará o Brasil a nações em 
que esses direitos já são garantidos por lei específica, 
como o México, a Venezuela, a República Dominicana, 
a Nicarágua, a Colômbia, El Salvador e o Equador, para 
citar apenas países da América Latina que já possuem 
legislação específica para a juventude.

Após sete anos de tramitação na Câmara dos 
Deputados, e tramitando no Senado Federal desde 
2011, o projeto do Estatuto da Juventude aparente-
mente chegou a um ponto ótimo de amadurecimento. 
Aqui no Senado, já foi aprovado pela CCJ, em fevereiro 
do ano passado, e está na iminência de ser aprovado 
pela CAS – Comissão de Assuntos Sociais, ao que 
tudo indica, na próxima quarta-feira, dia 3.

Quero aqui destacar as relatorias do Senador 
Randolfe Rodrigues, que relatou o projeto na CCJ, e 
do Senador Paulo Paim, Relator do projeto na Comis-
são de Assuntos Sociais. Ambos fizeram um trabalho 
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técnico e político exemplar, ouvindo os Parlamentares, 
as Lideranças, os movimentos sociais que represen-
tam os jovens, os técnicos da Secretaria Nacional de 
Juventude, e todo esse esforço coletivo resultou num 
texto enxuto, que está muito próximo do consenso. Es-
peramos que esse consenso chegue em breve, tanto 
nas comissões onde ainda está tramitando o projeto 
como aqui no plenário do Senado Federal.

As principais polêmicas aparentemente já foram 
superadas. Já não existe o risco de sobreposição de 
políticas para os jovens de 15 a 18 anos, faixa etária 
que será contemplada tanto pelo ECA como pelo Esta-
tuto da Juventude. As políticas serão complementares 
e não antagônicas; ambas coexistirão pacificamente, 
na medida em que cada estatuto defenderá os jovens 
em dimensões distintas: o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), dando proteção integral sob vá-
rios aspectos, e o Estatuto da Juventude, promoven-
do políticas de autonomia, emancipação, participação 
social e política, profissionalização, cultura, liberdade 
de expressão, entre outras.

Também estão bem encaminhadas as discus-
sões sobre os benefícios a que os jovens farão jus, 
como o direito a 50% de desconto sobre o valor do 
ingresso em cinemas, teatros e outros eventos de na-
tureza cultural e esportiva. Já o impacto das gratuida-
des previstas para estudantes carentes no transporte 
rodoviário interestadual está sendo, nesse momento, 
avaliado pelo Governo Federal, e tudo indica que, na 
próxima reunião da CAS, já teremos uma definição 
sobre essa questão, espero eu que em benefício dos 
nossos jovens de menor poder aquisitivo.

Faço votos, finalmente, de que os últimos detalhes 
sejam pacificados rapidamente e de que a tramitação 
seja ágil daqui em diante, nesses últimos momentos 
do Estatuto aqui no Senado e, em seguida, em sua 
última rodada na Câmara dos Deputados. A juventude 
brasileira merece esse nosso empenho no sentido de 
aprovar, com a maior celeridade possível, mais esse 
marco histórico na garantia dos direitos geracionais 
no Brasil.

Era esse, Sr. Presidente, o meu pronunciamento.
Faço esse apelo à Comissão de Assuntos Sociais 

do Senado Federal, onde ainda tramita o projeto, que, 
em breve, chegará ao plenário desta Casa e também 
à Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª 
Vanessa Grazziotin.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a Srª 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Valdir Raupp, 
pelo pronunciamento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, a Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – A Senadora 
já está na tribuna, mas eu só gostaria, Sr. Presidente, 
de solicitar a V. Exª que fizesse, se possível, a leitura 
de um requerimento de minha autoria e do Senador 
Alfredo Nascimento, ou seja, de toda a Bancada do 
Amazonas, para uma sessão solene comemorativa do 
centenário do Festival Folclórico de Parintins, ou seja, 
da existência dos Bois-Bumbás Caprichoso e Garantido.

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

AC) – V. Exª será atendida nos termos do Regimento.
Com a palavra, a Senadora Angela Portela, pelo 

tempo regimental, como oradora escrita, por 10 minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, a partir de hoje, quase oito milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos brasileiros 
estarão a receber direitos e deveres iguais a qualquer 
trabalhador, aos outros milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras do nosso País.

A promulgação, hoje, da Emenda Constitucional nº 
72, de 2013, que “altera a redação do parágrafo único 
do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre os domésti-
cos e demais trabalhadores urbanos e rurais”, enche 
de simbolismo este momento histórico em nosso País.

Este ato solene vai buscar no passado seu sig-
nificado de relação direta com a escravidão no Brasil, 
crime que perdurou do século XVI ao XIX.

Assim, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
66, de 2012, chamada de PEC das Domésticas, que 
tramitou por quase três anos no Congresso Nacional, 
vem quitar uma dívida social com essas trabalhadoras 
e trabalhadores brasileiros.

Aprovada em março, por unanimidade, no pri-
meiro e no segundo turnos, neste Senado, a PEC das 
Domésticas assegura aos trabalhadores domésticos 
16 novos benefícios, sendo que alguns serão aplica-
dos imediatamente e outros dependerão de regula-
mentação.
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Os direitos que passam a valer imediatamente 
são: jornada definida de trabalho, de 44 horas sema-
nais, não podendo ser superior a 8 horas diárias, sendo 
facultada a compensação de horários e a redução da 
jornada mediante acordo entre as partes; proteção ao 
salário, na forma da lei, não podendo ser retido; redução 
de riscos por meio de normas de segurança, saúde e 
higiene; proibição de trabalho infantil (menores de 16 
anos) no serviço doméstico; horas extras; reconheci-
mento de convenções e acordos coletivos; renda variá-
vel; proibição de discriminação com relação ao salário; 
admissão de pessoas com deficiência. Outros direitos 
trabalhistas que dependem de regulamentação são: o 
trabalho noturno superior ao diurno; o salário-família, 
que deve ser pago nos termos da lei; a demissão com 
multa; o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que, 
até então, era opcional; o seguro-desemprego, em caso 
de dispensa involuntária; o seguro contra acidentes de 
trabalho; o auxílio para creches. Esses últimos direitos 
serão regulamentados pelo Poder Executivo.

No geral, as dúvidas sobre a nova lei ainda são 
muitas, tanto de patrões quanto de empregados domés-
ticos. Fala-se em aumento de custo de contratação de 
serviços domésticos. Fala-se em demissão em massa 
e em mais trabalho informal. O fato é que, agora, te-
mos uma lei e esta lei é constitucional. Há efeito, sim, 
mas não como se propaga. Aliás, é sempre assim: 
quando esta Casa adota posições que são favoráveis 
às camadas mais vulneráveis da sociedade, aos mais 
pobres, sempre há esse tipo de questionamento, mas 
logo tudo vai se acomodar.

Com a promulgação dessa emenda constitucio-
nal, uma coisa temos como certa: nós colocamos um 
ponto final na precariedade a que foram submetidos, 
durante séculos, todos os trabalhadores domésticos – 
a maioria, mulheres. Este ato de promulgação é, por-
tanto, o reconhecimento de direitos trabalhistas, mas 
é também sinônimo de reparações. São reparações 
de raça e de gênero.

Conforme a PNAD de 2009, do IBGE, 93% de 
todos os trabalhadores domésticos no Brasil são mu-
lheres. Vejam bem, 93% são mulheres. Portanto, essa 
é uma reparação de gênero, porque garante direitos 
trabalhistas para as mulheres que são trabalhadoras 
domésticas. 

A outra reparação é de raça e etnia. Dos mais de 
7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésti-
cas, 57% são mulheres e são negras. Garantir a essas 
trabalhadoras os direitos conquistados pelos demais 
trabalhadores é uma necessidade dos tempos atuais, 
que visa a reparar erros históricos e culturais.

Promulgarmos, hoje, essa emenda constitucional 
é avançar na perspectiva da construção de um País 

rico em sua diversidade étnico-cultural, fortalecendo 
o nosso compromisso com os direitos humanos de 
homens e de mulheres.

Nesse percurso, depois do ato de hoje, não po-
demos retroceder em nossa caminhada em busca de 
uma sociedade civilizada e moderna, que visa a reco-
nhecer direitos, independentemente de classe social, de 
raça, de origem, de etnia, de credo religioso e de sexo.

Sr. Presidente, quero fazer algumas merecidas 
homenagens aqui, neste momento. Uma delas é à mi-
nha companheira de Partido, a Deputada Benedita da 
Silva, do PT do Rio de Janeiro, que foi Relatora dessa 
PEC na Câmara Federal. A luta de Benedita em favor 
das domésticas é conhecida em todo o País, até porque 
ela própria foi dignamente uma trabalhadora doméstica. 
E eu não poderia deixar de registrar, com muito cari-
nho, a sua atuação política sempre ligada às causas 
sociais de todos os trabalhadores, especialmente das 
trabalhadoras domésticas.

De igual modo, faço outra merecida homenagem, 
esta à minha colega de Parlamento, a Senadora Lídi-
ce da Mata. Como Relatora da PEC das Domésticas, 
aqui no Senado, soube acolher as demandas dessa 
categoria. Política comprometida com as lutas sociais 
de nosso País, Lídice da Mata construiu um texto em 
que deixou fluir sua sensibilidade de mulher e de tra- de mulher e de tra-e mulher e de tra-
balhadora.

Outra figura a quem preciso render homenagem 
hoje é à sindicalista Creuza Maria Oliveira, Presidente 
da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésti-
cas. Defensora das causas das domésticas, Creuza 
também nos lembra que a luta pela equiparação de 
direitos trabalhistas de sua categoria com os de outros 
trabalhadores já tem quase um século. 

E foi atravessando mais de sete décadas que 
consegui percorrer essa histórica luta para trazer para 
o centro da história o importante papel desempenha-
do por Laudelina de Campos Melo, uma incansável 
lutadora pelos direitos dos negros e das empregadas 
domésticas. Faço uma grande homenagem a essa 
mineira nascida em Poços de Caldas, em 1904, que 
começou a trabalhar como empregada doméstica aos 
sete anos de idade. Daí em diante, teve a sua trajetória 
marcada pela luta contra o preconceito racial e a ex-
ploração da classe trabalhadora, mas principalmente 
pela valorização das mulheres. Ativista sindical que 
nos deixou em 1991, Laudelina se tornou referência 
nacional na batalha pela regulamentação dos direitos 
de seus pares. Em sua militância, fundou a primeira 
associação de trabalhadoras domésticas do País, em 
1936, fechada durante o Estado Novo. Militante co-
munista, Laudelina lutou em defesa de sua categoria 
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até mesmo durante o regime militar, quando algumas 
domésticas, freiras e padres foram presos. 

Nesse período, atuando no interior da igreja pro-
gressista, nas comunidades eclesiais de base, Laude-
lina tornou possível, na década de 70, a conquista do 
direito à carteira de trabalho assinada, aos 20 dias de 
férias e à contribuição à Previdência Social.

Por fim, Sr. Presidente, parabenizo também a 
Presidenta Dilma Rousseff, que tanto se empenhou 
pela aprovação da PEC das Domésticas por meio de 
nossa Ministra das Mulheres, a Sra Eleonora Menicucci. 

Na verdade, recontar a história de luta...
(Soa a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – ... 

e organização das trabalhadoras domésticas brasileiras 
é voltar quase 80 anos na história das lutas sindicais 
e populares, para chegar a este dia em que protago-
nizamos a cidadania das trabalhadoras domésticas 
com a promulgação de uma lei que amplia direitos 
trabalhistas de quem lava roupa, faz comida, cuida de 
gente, arruma casas. 

Tenho certeza de que o Governo Dilma tudo fará 
para garantir que as regras agora promulgadas sejam 
cumpridas em benefício de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras domésticas. 

Finalmente, tenho de reconhecer que a formaliza-
ção dos direitos e deveres das trabalhadoras domésti-
cas será gradativa e exigirá o bom senso das partes. 

Para termos mais êxito nessa nova lei que pro-
mulgamos hoje, nosso papel será o de garantir o seu 
cumprimento. 

Eu quero também aqui homenagear todos os Se-
nadores e Senadoras que votaram por unanimidade a 
aprovação da PEC das Domésticas. 

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

AC) – Cumprimento V. Exa. 
Daqui a pouco, nós teremos essa sessão solene. 

Todas as mulheres e homens desta Casa estão de pa-
rabéns. E acho que a Mesa Diretora acertou quando 
propôs uma sessão solene para, simbolicamente, aqui, 
fazermos juntos a promulgação dessa lei tão importante 
para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. 

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Vanessa, mas não sem antes atender à sua solicitação. 
Peço licença, antes de V. Exa chegar à tribuna, para 
atendê-la, nos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
218, de 2013, da Senadora Vanessa Grazziotin e de 
outros Senadores, no caso, salvo engano, o Senador 
Eduardo Braga e o Senador Alfredo Nascimento, so-

licitando a realização de sessão especial destinada a 
comemorar os 100 anos dos Bois-Bumbás Capricho-
so e Garantido, a realizar-se no dia 17 de junho, que 
coloco para a apreciação do Plenário. 

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) – Com a palavra, a Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Para uma comunicação inadiável Sem revisão da 
oradora.) – Se V. Exa me permite, nobre Presidente, eu 
gostaria de daqui fazer um agradecimento público ao 
Senador Sodré Santoro, que permutou a data conosco. 

Essa data já havia sido programada para uma 
outra sessão solene comemorativa e, compreenden-
do a necessidade que nós temos de fazer esta sessão 
solene antes do final do mês de junho, que é quando 
acontecerá a festa e, se tudo der certo, contará com 
a presença da Presidenta Dilma este ano lá, em Pa-
rintins, o Senador foi extremamente cortês com toda a 
Bancada, gentil com a Bancada do Amazonas, com o 
Estado do Amazonas, e conosco promoveu uma per-
muta da data. Então, ficam, aqui, publicamente, meus 
agradecimentos ao nobre Senador Sodré. 

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

AC) – Eu que agradeço a V. Exª. Agora, devo dizer 
que não sei como vai ser, porque a sessão será feita 
para ambos os Bois, no mesmo dia. Isso não vai dar 
problema aqui no Senado? 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Fora do microfone.) – Não, não, não, não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Bem entendido, vai dividir, vai ficar uma parte 
vermelha? O Senado é azul! Temos aqui um proble-
ma. Mas esse é um problema para os Senadores do 
Amazonas resolverem.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente, é verdade. O se-
nhor sabe que agora que me chamou a atenção, porque 
lá, em Parintins, a cidade toda se divide, até mesmo a 
Coca-Cola, o Bradesco, cujas cores são o vermelho, 
lá, durante a festa, eles dividem, metade da produção 
vermelha e a outra metade em azul. Aqui, no Sena-
do, não haverá o que fazer, mas eles compreenderão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Zezinho vai vir com a gravata vermelha, um 
paletó vermelho, mas o Garantido vai estar... Não é o 
Garantido, que é...
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Perfeitamente. O Zezinho...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Garantido não é o vermelho?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O Garantido é o vermelho e o Caprichoso é o azul. 

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

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – O Zezinho e todos os nossos colaboradores 
aqui...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– ...vai estar presente. O Zezinho e outros, o Paulinho...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ...de vermelho.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ...vão estar de gravata vermelha...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Para equilibrar o ambiente, não é?

Mas, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, eu venho à tribuna, hoje, 
Sr. Presidente, dia 2 de abril, porque comemoramos, 
de acordo com as Nações Unidas, o Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo. A data é marcada não só 
no Brasil, mas no mundo inteiro, por diversas ativida-
des cujo objetivo principal é conscientizar a população 
sobre uma síndrome que já afeta aproximadamente 70 
milhões de crianças em todo o mundo. Calcula-se, Sr. 
Presidente, que existam, no Brasil, aproximadamente 
2 milhões de pessoas com o autismo. Ou seja, apro-
ximadamente 1% da nossa população.

Numa série de reportagens publicada hoje pela 
Agência Brasil, consta que o autismo é uma condição 
encontrada em 20 de cada 10 mil nascidos. É uma 
doença que se manifesta, geralmente, antes dos três 
anos de idade e sua causa ainda não está perfeitamen-
te esclarecida, muito embora fatores genéticos sejam 
considerados sua principal origem.

O diagnóstico é feito a partir da observação do 
comportamento da criança. Normalmente, os pais de-
tectam algum traço de indiferença ou até mesmo iso-
lamento excessivos por parte dessas crianças. Muitas 
vezes também é detectada resistência ao aprendiza-
do e às mudanças de rotina. Uso de objetos de forma 
incomum, inexistência de medo em situações poten-
cialmente perigosas, agressividade e hiperatividade 
também são sintomas comuns em crianças portado-
ras de autismo.

Além da vasta programação que ocorre no Bra-
sil inteiro, hoje, Sr. Presidente, o Ministério da Saúde 
lança hoje a primeira política de saúde pública voltada 
para esse grupo. Os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) serão os primeiros serviços voltados para a 

construção de uma Rede de Cuidados que visa, prin-
cipalmente, a fazer o diagnóstico especializado.

Segundo o Ministério da Saúde, a implantação 
de uma rede de CAPS, inspirada por experiências exi-
tosas como a de Betim, em Minas Gerais, a primeira 
iniciativa a incluir no atendimento o Transtorno do Es-
pectro do Autismo, é de fundamental importância para 
o sucesso do plano e o combate ao transtorno que se 
destaca nesse contexto pela severidade com que atin-
ge o desenvolvimento psíquico e relacional da criança 
desde os primeiros anos de vida, restringindo sua au-
tonomia e normalidade e podendo se acompanhar de 
intenso sofrimento por parte do sujeito e sua família.

A partir do serviço, a política pretende dispor às 
crianças e adolescentes equipes multidisciplinares, 
atendimentos em espaços individuais ou coletivos, es-
paços de escuta aos pais, acesso à medicação, além 
de esforços de articulação com instâncias fora da saú-
de que também acolhem as pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo, especialmente no campo da 
educação.

Os casos mais graves, Sr. Presidente, serão trata-
dos nos Centros Especializados de Reabilitação. Com 
investimentos na ordem de R$41,2 milhões, o Governo 
está construindo 22 Centros Especializados em Re-
abilitação, habilitando 23 outros centros e realizando 
convênios com 11 entidades para prestar o atendi-
mento a esses jovens e adolescentes, principalmente. 

O maior avanço, na opinião dessas entidades, em 
geral dirigidas, coordenadas por pais, por familiares 
de crianças portadoras de autismo, é que, a partir de 
agora, haverá uma política de atendimento específico 
Sistema Único de Saúde (SUS) para os portadores 
desse transtorno.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Por fim, Sr. Presidente, quero aqui apenas 
registrar que, no Brasil todo, está havendo atividades. 
Hoje, as atividades começarão na cidade de Manaus, 
capital do meu querido Estado do Amazonas, com a 
ponte sobre o Rio Negro ficando toda Azul, a cor da 
campanha, assim como o Congresso Nacional e a 
Ponte JK, aqui no Distrito Federal, em Manaus nossos 
principais monumentos, a ponte e o Teatro Amazonas, 
também ficaram azuis. 

Lá, duas entidades em especial estão envolvidas 
na realização e organização de vários eventos: MUPA 
– Mãos Unidas pelo Autismo, e Associação de Amigos 
do Autista no Estado do Amazonas, a AMA – Amazonas 

Com este pronunciamento, Sr. Presidente, quero 
aqui deixar o meu carinho, mas, muito mais do que isso, 
a dedicação dos parlamentares brasileiros no sentido 
de fazer com que a sociedade seja, cada vez mais, 
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uma sociedade que ampare essas pessoas, em geral 
meninos, meninas e adolescentes que são diferentes 
dos demais, mas nem por isso devem ser tratados de 
forma diferenciada. Eles merecem também ser tratados 
com muito carinho por toda a população.

Quero destacar o fato de que, pela primeira vez, 
teremos uma política de saúde pública integrada, mul-
tidisciplinar, dirigida para essas pessoas que, repito, 
devem ser 1% da população brasileira.

Se V. Exª me permite, Senador Jorge Viana, neste 
final de pronunciamento, neste tempo que me resta, 
quero fazer um registro que considero da mais extre-
ma importância. 

No dia de ontem, na cidade de Manaus, tive a 
possibilidade, a alegria, a imensa satisfação, Sr. Presi-
dente, de fazer uma visita, no Distrito Industrial, a uma 
unidade fabril da Voith, uma das três maiores, talvez a 
líder mundial na fabricação de turbinas para usinas hi-
droelétricas. É uma empresa de origem alemã, mas está 
implantada no mundo inteiro. No continente americano, 
a Voith, repito, que é uma empresa de origem alemã, 
tem uma planta nos Estados Unidos e, até há pouco 
tempo, no Brasil, somente no Estado de São Paulo. 

Há pouco mais de dois anos, essa empresa se 
instalou na cidade de Manaus, lá no Polo industrial 
de Manaus. Segundo avaliação dos seus dirigentes, 
a escolha da cidade de Manaus deveu-se a questões 
de localização, porque todos sabem que a grande ca-
pacidade de geração de energia hidráulica no País 
está localizada na Amazônia, 70%. Senador Jorge, V. 
Exª, que, como eu, é da Região Amazônica, sabemos 
perfeitamente que 70% da capacidade de geração de 
energia hidráulica está na Amazônia. E como esta é 
uma indústria pesada, indústria de bens de capital, uma 
indústria que precisa contar com uma forte logística, a 
direção da empresa Voith Hydro decidiu por implantar 
uma unidade fabril na cidade de Manaus. Hoje, eles já 
estão fabricando turbinas e outros equipamentos para 
as usinas hidrelétricas de Teles Pires e Belo Monte, 
no Estado do Pará, assim como para as usinas de Ji-
rau e Santo Antônio, no Estado de Rondônia. E é bom 
que se diga que eles não apenas fabricam as turbinas, 
Sr. Presidente, que são equipamentos extremamente 
pesados em aço.

Então, estar construindo turbinas em uma locali-
dade próxima às hidroelétricas é, sem dúvida nenhuma, 
um ganho não só efetivo para o setor industrial, mas 
também para o meio ambiente, porque deslocar esses 
equipamentos, esse maquinário cujo peso é de mil to-
neladas para cima, Sr. Presidente, é algo fenomenal. 

Essa empresa, atualmente, na cidade de Manaus, 
já emprega em torno de 170 funcionários, pessoas al-
tamente qualificadas, que têm um trabalho extrema-

mente qualificado, e conta com uma parceria do Sesi, 
com quem prepara essa mão de obra. De acordo com 
o que pude ver, Sr. Presidente, os funcionários, quando 
entram na empresa, em geral ficam 30, 40 anos, até 
se aposentar, visto que o grau de especialização das 
funções que lá desempenham é muito importante, ou 
seja, eles aprendem um ofício para o resto da vida.

Acho que essa é a única fábrica de bens de 
capital instalada na cidade de Manaus. Fiquei muito 
feliz de ver que não apenas estamos desenvolvendo, 
com toda segurança ambiental, projetos importantes 
de geração de energia limpa, que é a energia hidráu-
lica, através da construção de hidrelétricas na nossa 
região, tanto nos Estados de Rondônia e Pará como 
em outros Estados, mas feliz também de saber que 
parte importante da fabricação desses equipamentos 
que formam as usinas hidrelétricas é também cons-
truída na nossa região. 

Portanto, deixo aqui meus aplausos à direção da 
empresa, que adotou Manaus como sua própria cidade. 
E lá, Sr. Presidente, eu fiquei encantada de ver uma 
empresa daquele porte, daquela magnitude, daquele 
tamanho instalada na minha cidade de Manaus. 

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

AC) – Eu é que cumprimento V. Exª. Está vendo? Teve 
o tempo necessário para poder falar dos temas, que 
eram muitos.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Paulo Paim, como orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Senador Jorge Viana, hoje, 2 de abril, é o Dia 
Mundial do Autismo. Por isso, venho ao plenário para 
falar deste tema tão especial, sobre a luta de homens 
e mulheres em prol das pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista.

A ONU escolheu o dia 2 de abril para ser o dia 
da conscientização acerca da questão tão importante 
do Transtorno do Espectro Autista. Assim, este dia tem 
sido utilizado para a realização de manifestações em 
favor desta causa em todo o mundo.

Lembro eu aqui a data de 2 de abril de 2011, 
quando, por sugestão do Mundo Azul, interagimos 
junto à Casa, e o Congresso Nacional, naquela noi-
te, iluminou-se da cor azul, como forma de chamar a 
atenção para o dia internacional a respeito do autismo. 

No momento em que o prédio foi iluminado, subi 
a rampa do Congresso, ao lado dos Senadores Cris-
tovam Buarque, Wellington Dias, acompanhado ali de 
tantos outros Senadores, Deputados e familiares. 
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Durante a cerimônia, afirmamos que o Congresso 
Nacional estava fazendo a sua parte, não só ao parti-
cipar daquele evento que iluminava o prédio de azul, 
mas também ao examinar e discutir o Projeto de Lei 
que estava na Comissão de Direitos Humanos e que 
iria se tornar lei.

Em 2011, além do Senado Federal iluminado na 
cor azul, o Brasil teve o Cristo, no Rio de Janeiro, azul, 
a Ponte Estaiada, em São Paulo, azul, o prédio do Mi-
nistério da Saúde, o Teatro Amazonas, em Manaus, 
a Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, e assim se 
desenvolveu, não só no Brasil, mas em todo o mundo. 
Os grandes prédios, os monumentos históricos ficaram 
azuis naquela noite. Essa ação também aconteceu si-
multaneamente nos cinco continentes.

Em 2010 a ONU declarou, Sr. Presidente, que o 
espectro autista atinge cerca de 70 milhões de pesso-
as em todo o mundo, afetando a maneira como esses 
indivíduos se comunicam e interagem.

O autismo é uma disfunção global de desenvol-
vimento. É uma alteração que afeta a capacidade de 
comunicação do indivíduo, de socialização e de com-
portamento. Faz parte de um grupo de síndromes 
chamado transtorno global de desenvolvimento. Mais 
recentemente cunhou-se o termo “transtorno do es-
pectro autista”, para englobar o autismo, a síndrome 
de Asperger e o transtorno global do desenvolvimento, 
sem outra especificação.

Existem alguns mitos quanto à pessoa autista, 
como dificuldades que nem sempre são comuns em 
todas as pessoas que possuem esse espectro autis-
ta. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam 
inteligência e fala intactas, outras apresentam sérios 
problemas de desenvolvimento ou mesmo da lingua-
gem. Na verdade, alguns indivíduos com autismo pos-
suem inteligência acima da média. Alguns parecem 
fechados e distantes, outros rígidos e restritos no seu 
padrão de comportamento.

Os diversos modos de manifestação do autismo, 
também designados de transtorno do espectro autista, 
indicam uma gama de possibilidades dos sintomas do 
autismo. Certos adultos com autismo são capazes de 
ter sucesso na carreira profissional; porém, os proble-
mas de comunicação e socialização causam, frequen-
temente, dificuldades em muitas áreas da vida. Adultos 
com autismo continuarão a precisar de encorajamento 
e apoio moral na sua luta para uma vida independente. 

Um dos mitos comuns sobre o autismo é o de que 
a pessoa autista vive em seu mundo próprio, interagin-
do com o ambiente que cria. Isso não é verdade. Se, 
por exemplo, uma criança autista fica isolada em seu 
canto observando as outras crianças brincarem, não 
é porque ela, necessariamente, está desinteressada 

dessas brincadeiras ou porque vive em seu mundo; 
pode ser que essa criança simplesmente tenha difi-
culdade de iniciar, manter e terminar adequadamente 
uma conversa por, poderíamos dizer, timidez, que é 
comum entre todas as crianças.

Atualmente, já existe a possibilidade de detectar 
a síndrome antes dos dois anos de idade, em muitos 
casos. 

A discussão em favor dos direitos da pessoa com 
transtorno autista tem evoluído. Essa luta ganhou mais 
destaque quando conseguimos, a partir do Senado, a 
aprovação da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 
2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). 

A história dessa lei começa quando a mãe de um 
filho autista pensou em algo que pudesse contemplar os 
anseios de todas as mães de pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista de forma a alcançar e a expandir 
essa lei por todo o País. Essa mãe, que conheci quando 
presidi a comissão, a Srª Berenice Piana, teve a firme 
ideia de fazer contato conosco aqui, no Congresso, e 
expôs a sua situação, e avançamos na construção da 
lei dos autistas. Essa mãe bateu em muitas portas e 
parou na porta da Comissão de Direitos Humanos. Lá, 
eu a recebi. E me lembro de uma carta emocionante 
em que ela relatava o interesse das mães das pesso-
as com Transtorno do Espectro Autista, que respondi 
em forma de pergunta: “O que, Srª Berenice Piana, V. 
Sª entende que nós, aqui, na Comissão de Direitos 
Humanos, podemos fazer por essa causa tão nobre?”

Nasceu, então, uma troca de informações im-
portantíssimas para eles e para nós. De um lado, este 
Senador querendo fazer algo para atender àquela mãe 
que veio a público falar da situação de seu filho; de 
outro, a mãe de um filho autista que desejava expor 
seus anseios e seus desejos de conquista em prol de 
todas as pessoas.

Recebi longas cartas dessa senhora e de outras, 
mas principalmente de Berenice, relatando a situação 
de pessoas em cárcere privado, em porões, machuca-
das, sem qualquer tipo de atendimento. 

Muitas dessas cartas, eu li da tribuna deste ple-
nário.

Fizemos audiências públicas, avançamos, enfim, 
caminhamos e aprovamos a lei para os autistas.

Essa mãe, a Srª Berenice de Piana, começou as-
sim a ver seu sonho mais próximo da realidade, quan-
do o Senado abriu as portas e votou a lei, que hoje é 
uma realidade nacional, já sancionada.

Rompemos com décadas de preconceito, anos 
de mutismo e esquecimento sobre assunto tão im-
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portante. Falamos de autismo, explicamos o autismo, 
desmistificamos o autismo.

O impacto dessa audiência ganhou o Brasil. Milha-
res de famílias entraram em contato e começamos, en-
tão, a grande cruzada nacional para a aprovação da lei.

Berenice de Piana, reunida com um grupo de 
pais e pessoas interessadas no avanço legal dos di-
reitos, começou então a escrever essa bonita história. 
Depois de concluído o projeto e sancionado, muitos 
outros Estados passaram a fazer, inclusive, leis locais.

Por meio do nosso gabinete, procurei sempre in-
formar a todos da importância da nova lei. A emoção 
de cada etapa foi festejada por todos, divulgada na 
Internet com apoio das redes sociais, fazendo crescer 
assim o exército em azul, em todo o País, em defesa 
dos autistas.

O nosso projeto tramitou com rapidez, Sr. Presi-
dente, e, neste momento, quero lembrar que a votação 
final se deu exatamente no dia do falecimento do nosso 
saudoso José Alencar, Vice-Presidente da República.

Precisávamos de quórum. Muitos Senadores 
estavam em Minas, mas disseram: “Fique tranquilo. 
Segure a reunião pela manhã e pela tarde. Voltaremos 
em tempo e votaremos o projeto.”

E assim aconteceu, Sr. Presidente.
Naquela tarde – a comissão começou pela ma-

nhã –, votamos o projeto, que hoje é uma realidade.
Sr. Presidente, o projeto na Câmara também re-

cebeu o apoio total. Chegamos às mãos da Deputada 
Mara Gabrilli, que abraçou o trabalho e deu o parecer 
favorável, enchendo de alegria o coração totalmente 
azul de milhares e milhares de brasileiros.

Sr. Presidente, esse PL é uma realidade. Eu que-
ro também...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –... cum-

primentar o Sr. Fernando Cotta (Fora do microfone.), 
que é pai de um menino autista, do movimento Orgu-
lho Autista. Ele esteve sempre junto com a Berenice 
à frente dessa luta.

Sr. Presidente, o Grupo País Mundo Azul e o 
Grupo Mundo Azul trabalharam assiduamente na di-
vulgação da causa, buscando apoio até que o projeto 
se tornasse lei e ultrapassasse as fronteiras do Brasil.

Cumprimento, também, porque não citei antes, 
o Senador Lindbergh Farias, por cujas mãos o proje-
to passou na Comissão de Assuntos Sociais e teve 
o apoio. 

O projeto, enfim, se torna realidade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/ PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte, Senador Paulo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Suplicy, só permita que eu termine esta última 
parte e passo a V. Exª.

Enfim, o projeto é aprovado, para felicidade de 
todos, é lei. Presenciei o grito dos pais e amigos dos 
autistas. Vi as lágrimas de felicidade derramadas, vi a 
alegria de todos, dizendo: “O sonho se tornou realida-
de. A justiça aconteceu”. Todas as providências foram 
tomadas para que a lei fosse, então, divulgada, can-
tada, explicada, recitada em verso para todo o Brasil.

A lei é aprovada. Chamou-se, então, por sugestão 
deste Senador, Lei Berenice Piana de Piana. Vejam a 
grandeza de todos os militantes da causa. Poderia se 
chamar José, Roberto, Maria, mas, quando aqui da 
tribuna disse que, numa homenagem a essa mãe que 
foi a primeira que me procurou, a lei se chamasse Be-
renice Piana de Piana todos, todos acataram. Assim, 
no final de 2012, 2 milhões de brasileiros viram a ale-
gria da lei sendo difundida em todo o País.

A Presidenta Dilma sancionou...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... a Lei 

Berenice Piana, Lei 12.764. O Brasil comemora. Mães 
abraçam seus filhos dizendo: “É a realidade, meus fi-
lhos têm direito”.

Anos de luta e de lágrimas. Essas pessoas hoje 
festejam. Essa data ficará sempre, Sr. Presidente, na 
memória do Brasil, um dia histórico, a grande vitória, 
que veio com 70 anos de atraso, mas veio.

Ouvi ainda da Srª Berenice de Piana o seguinte 
relato: “Tanto o mais letrado dos profissionais, quanto 
o mais humilde dos operários pode e deve lutar pelo 
que acredita e encontrar meio de alcançar o que de-
seja, movendo para isso a força mais poderosa do 
universo: a vontade”.

Sr. Presidente, esta Lei – já estou encerrando – é 
uma grande realidade. 

Quero dizer que neste domingo, Sr. Presidente, 
vou terminar com essa última frase, só mais um minuto, 
teremos uma grande caminhada na praia do Leblon, 
no Rio de Janeiro, com os autistas e militantes sociais. 
Estarei lá para com eles fazer a caminhada, que vai se 
desenrolar das nove ao meio-dia, numa homenagem 
a todos os autistas.

Parabéns, Grupo Mundo Azul! Parabéns, Bereni-
ce! Parabéns, militantes! Parabéns, famílias que vivem 
com o autismo! 

Desejo que possamos, juntos, continuar acre-
ditando nas possibilidades de mudança e de fazer a 
diferença para os diferentes, apoiando e respeitando 
a diversidade. 

Viva o Mundo Azul!
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Paulo Paim, meus cumprimentos de solidariedade 
à causa de V. Exa, meu carinho para com todos os pais 
e mães de crianças autistas, e a todos que colabora-
ram, seja a Berenice, o Lindbergh Farias...

(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... a 

todas que, com V. Exa, tanto colaboraram; o Deputado 
Romário e tantos outros. Parabéns! É uma vitória do 
povo brasileiro. Parabéns a V. Exa!

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Considere 
na íntegra, Presidente, o meu pronunciamento, porque 
eu tentei resumir aqui, devido ao tempo.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, 02 de abril, estou aqui, neste plenário, 
para falar sobre algo muito especial, sobre a luta em 
prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), desse nosso Brasil.

A ONU escolheu o dia 02 de abril para conscien-
tização acerca da questão do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Assim, esse dia tem sido utilizado para 
realização de manifestações em favor da causa. 

Excelentes lembranças vêm a minha mente, em 
relação àquela noite de 02 de abril de 2011, quando o 
Palácio do Congresso Nacional se iluminou com a cor 
azul, como forma de chamar atenção para o Dia Inter-
nacional de Conscientização a respeito do Autismo. 

No momento em que o prédio foi iluminado subi 
a rampa do Congresso ao lado dos senadores Cris-
tovam Buarque (PDT-DF) e Wellington Dias (PT-PI), 
acompanhado de pessoas portadoras de autismo e 
familiares delas.

Durante a cerimônia, afirmei que o Congresso 
Nacional estava fazendo a sua parte, não só ao parti-
cipar daquele evento e iluminar o prédio, mas também 
ao examinar o projeto de interesse dos autistas que 
tramitava naquele momento. 

Ainda em 2011, além do Senado Federal ilumina-
do na cor azul, o Brasil teve o Cristo Redentor do Rio 
de Janeiro iluminado de azul, bem como a Ponte Es-
taiada em São Paulo, o Prédio do Ministério da Saúde 
em Brasília, o teatro Amazonas em Manaus, a Usina do 
Gasômetro em Porto Alegre e, muitos outros prédios.

Essa ação também aconteceu simultaneamen-
te em outros Países que demonstraram a corrente de 
pessoas que lutam pelos direitos dos autistas.

Em 2010 a ONU declarou que o espectro autis-
ta atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o 

mundo afetando a maneira como esses indivíduos se 
comunicam e interagem.

O autismo é uma disfunção global do desenvol-
vimento. É uma alteração que afeta a capacidade de 
comunicação do indivíduo, de socialização e de com-
portamento. 

Faz parte de um grupo de síndromes chamado 
Transtorno Global de desenvolvimento (TGD). Mais re-
centemente cunhou-se o termo Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) para englobar o Autismo, a Síndrome de 
Asperger e o Transtorno Global do Desenvolvimento 
Sem Outra Especificação.

Existem alguns mitos quanto a pessoa autista, 
como dificuldades que nem sempre são comuns em 
todos as pessoas que possuem esse espectro autista.

Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam 
inteligência e fala intactas, outras apresentam sérios 
problemas no desenvolvimento da linguagem. 

Na verdade, alguns indivíduos com autismo pos-
suem inteligência acima da média. 

Alguns parecem fechados e distantes, outros pre-
sos a rígidos e restritos padrões de comportamento. 

Os diversos modos de manifestação do autismo 
também designados de Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA), indicam uma gama de possibilidades dos 
sintomas do autismo.

Certos adultos com autismo são capazes de ter 
sucesso na carreira profissional. Porém, os problemas 
de comunicação e socialização causam, frequentemen-
te, dificuldades em muitas áreas da vida. 

Adultos com autismo continuarão a precisar de 
encorajamento e apoio moral na sua luta para uma 
vida independente. 

Um dos mitos comuns sobre o autismo é de que 
pessoas autistas vivem em seu mundo próprio, intera-
gindo com o ambiente que criam; isto não é verdade. 
Se, por exemplo, uma criança autista fica isolada em 
seu canto observando as outras crianças brincarem, 
não é porque ela necessariamente está desinteressa-
da nessas brincadeiras ou porque vive em seu mundo. 
Pode ser que essa criança simplesmente tenha difi-
culdade de iniciar, manter e terminar adequadamente 
uma conversa.

Atualmente já existe a possibilidade de detectar 
a síndrome antes dos dois anos de idade em muitos 
casos .

A discussão em favor dos Direitos da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem evoluído, 
essa luta ganhou mais destaque quando conseguimos 
a aprovação da Lei 12.764 , no dia 27 de dezembro de 
2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autis-
ta; e altera o § 3º do art. 98 da Lei no 8.112 de 1990.
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A história dessa lei começa quando a mãe de um 
filho autista pensou em algo que pudesse contemplar 
os anseios de todas as mães de pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) de forma a alcançar 
todos os recantos desse país. 

Essa mãe, senhora Berenice de Piana, teve a fir-
me ideia de fazer contato com alguém do Congresso 
para expor a situação do autista claramente.

Essa mãe bateu em várias portas e parou na 
minha porta, na porta do meu gabinete. 

Na época recebi uma carta emocionante que 
relatava os interesses das mães das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual respondi 
em forma de pergunta: O que posso fazer por vocês?”.

Nasceu então uma troca de informações impor-
tante entre nós. De um lado um Senador querendo fa-
zer algo para atender esse público e, de outro, a mãe 
de um filho autista que desejava expor seus anseios 
e seus desejos de conquista em prol dessas pessoas. 

Recebia longas cartas da senhora Berenice rela-
tando a situação de pessoas em cárcere privado, em 
porões, machucadas e sem qualquer tipo de atendi-
mento. Muitas dessas cartas li aqui, neste plenário.

Fizemos uma audiência pública no dia 24 de 
novembro de 2009. Foi uma audiência emocionante 
que reunia pais dispostos a buscar a aprovação do 
Projeto de Lei.

Essa mãe, a senhora Berenice de Piana, come-
çou a ver o sonho mais próximo de se tornar realidade 
quando o Senado abriu a porta para debater o assunto.

Rompemos com décadas de preconceito, anos 
de mutismo e esquecimento sobre o assunto. Falamos 
de autismo, explicamos o autismo, desmistificamos o 
autismo.

O impacto dessa audiência foi muito grande e 
ganhou o Brasil. Milhares de famílias entraram em 
contato e começaram a nos procurar. O assunto foi 
finalmente ganhando espaço na mídia e, o Brasil co-
meçou a conhecer o autismo.

Berenice de Piana, reunida com grupos de pais 
e pessoas interessadas no avanço legal dos direitos 
dos autistas, começaram a reescrever o projeto de lei 
junto a representantes do meu Gabinete.

Depois de concluído o anteprojeto, em março de 
2010, ele foi protocolado com a emoção de uma mãe 
que sabia que a partir daquele momento, o sonho era 
uma realidade palpável. 

Por meio do meu gabinete, procurei deixar esse 
grupo sempre informado sobre o trâmite do projeto e 
sobre seu andamento. 

A emoção de cada etapa era comemorada por 
todos, amplamente divulgada na internet, fazendo as-
sim, crescer o exército azul em todo país. 

Nosso projeto começou a tramitar e a primeira 
votação na Comissão dos Direitos Humanos – CDH 
se deu exatamente no dia do falecimento do nosso 
saudoso José Alencar, Vice Presidente da República.

Lembro-me que não havia quórum, pois todos os 
senadores estavam no funeral do Vice Presidente e eu 
temia o adiamento, às vésperas do dia 02 de abril, Dia 
Mundial da Conscientização do Autismo. 

E meu coração falou mais alto, afirmei: “Eu aqui 
permanecerei até que o último senador apareça para 
votar!! Estou preparado para passar a noite se preciso 
for! Daqui não sairei até que todos compareçam para 
votar, pois as famílias das pessoas com autismo me-
recem esse respeito”.

Foram chegando um a um os senadores e a vo-
tação aconteceu! Foi a primeira vitória!

Logo na semana seguinte passou pela Comis-
são de Assuntos Sociais– CAS e seguiu para plenário, 
cobrindo-nos de esperança e fé!

Seguiu então para a Câmara de Deputados e, 
assim, fomos vencendo etapa por etapa, Comissão 
por Comissão, até chegar às mãos da Deputada Mara 
Gabrilli, que abraçou o trabalho não somente com sua 
competência profissional, mas com o coração total-
mente azul.

Nesse momento o movimento em prol das pes-
soas com espectro autista já ganhava o Brasil e se 
agigantava por meio da mídia e das redes de relacio-
namento, através do facebook, palestras, conferências, 
caminhadas, entrevistas e audiências públicas.

Seguiu o PL 1631, com a luta ganhando espaço 
a cada dia. Novos e bravos companheiros foram sur-
gindo todos os dias e entre eles o Sr. Fernando Cotta, 
do Movimento Orgulho Autista.

Somou-se a nossa luta com desprendimento e 
garra, fidelidade e altruísmo.

Foi nessa época que nasceu o Grupo dos “Pais 
Mundo Azul”. O grupo Mundo Azul trabalhou assidua-
mente na divulgação da causa, angariando apoio ao 
projeto de lei e abrindo fronteiras.

Passou o projeto pela câmara e voltou ao Senado, 
pelas mãos do Senador Lindberg Farias, na Comissão 
de Assuntos Sociais. 

Votado e aprovado, foi para a Comissão dos Di-
reitos Humanos – CDH e, novamente parou em mi-
nhas mãos. 

Entendi que era da vontade de Deus e da socie-
dade que o desfecho final dessa história fosse positiva 
e que o PLS fosse aprovado e, naquele momento cheio 
de emoção, de mãos dadas, famílias e senadores, ou-
vimos: APROVADO!!

Presenciei o grito dos pais e amigos dos autistas, 
vi as lágrimas de felicidade ser derramadas... Era a úl-
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tima aprovação que faltava... Era o sonho chegando... 
Era a justiça acontecendo...

Todas as providências foram tomadas para que 
nosso projeto fosse logo ao plenário. Assim se fez! Na 
semana seguinte lá estava o projeto no plenário, com 
júbilo e alegria sem par! 

Festejamos com todo direito de quem lutou ardu-
amente, durante três anos, esclarecendo e agregando 
companheiros por todo Brasil.

A Lei foi aprovada e chamada de “Lei Berenice 
Piana de Piana”, como forma de agradecer àquela 
mãe que me inspirou a lutar pela aprovação do proje-
to e que não mediu esforços para a concretização e o 
alcance de seus objetivos!

No final de 2012, dois milhões de brasileiros 
aguardavam a sanção desse projeto de vida, de res-
gate da cidadania, de justiça para com nossos azuis. 

Foram 20 dias de ansiedade até que, no dia 27 de 
dezembro de 2012, acontece o desfecho tão sonhado 
de nossa história: a Presidenta Dilma sanciona a Lei 
Berenice Piana, Lei 12.764, a qual é publicada, no dia 
seguinte, no Diário Oficial.

O Brasil azul comemora, mães abraçam seus 
filhos dizendo, “já é realidade meu filho, seus direitos 
estão garantidos”.

Anos de luta e lágrimas agora terão fim. Não se-
rão essas pessoas com espectro autista excluídos de 
escolas, terão o reconhecimento de ser uma pessoa 
com deficiência. 

Essa data ficará para sempre na memória do 
Brasil, um dia histórico com a grande vitória que veio 
com 70 anos de atraso. Sim, pois os primeiros casos de 
autismo no Brasil apareceram cerca de 70 anos atrás.

Ouvi essa mãe, senhora Berenice de Piana di-
zer: “Tanto o mais letrado dos profissionais quanto o 
mais humilde dos operários pode e deve lutar pelo que 
acredita e encontrar meios de alcançar o que deseja, 
movendo para isso à força mais poderosa do univer-
so: a vontade”.

Foi essa vontade explícita dessa mãe que me im-
pulsionou, somada a vontade do companheiro Ulisses 
e a mobilização de todas as famílias, de companheiros 
de todo Brasil.

Irmanado nessa luta, que não era mais deles, mas 
era minha como Senador, podemos ter hoje uma Carta 
Magna dos Direitos dos Autistas, devemos a esse gru-
po que acreditou... que lutou... que foi atrás da Justiça!

Agradeço pelo convite que recebi para estar, no 
próximo dia 07 de abril, domingo, no Rio de Janeiro, 
na orla do Leblon, onde faremos uma caminhada em 
prol do autista, e serei agraciado com a placa Padrinho 
Azul, em nível nacional!

A concentração da caminha acontece a partir 
das 9 horas, na descida da Av. Niemayer com Delfim 
Moreira. 

Sinto-me honrado de poder lá estar, tão perto 
dos que tanto lutaram e finalmente alcançaram êxito.

Parabéns Grupo Mundo Azul, desejo que neste 
dia internacional de conscientização do espectro autis-
mo, vocês comemorem muito o primeiro ano da vitória 
legal alcançada no ano passado. 

Desejo que possamos juntos continuar acredi-
tando nas possibilidades de mudanças e de fazer a 
diferença para os diferentes! Apoiando e respeitando 
a diversidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Não só vou acolher a solicitação de V. Exa como 
também queria, aqui da Presidência, cumprimentá-lo e 
dizer que já estou inscrito, e depois da Ordem do Dia 
vou também fazer um registro sobre o Dia do Autismo.

É da maior importância o pronunciamento de V. 
Exa, trazendo a história viva, que V. Exa viveu, no senti-
do de aqui no Parlamento também, cumprindo prerro-
gativa nossa, dar um acolhimento e compartilhar com 
os pais e com os autistas os desafios de levarem uma 
vida diferente. É isso que nós temos que considerar: 
não uma doença, mas uma vida diferente.

Convido para fazer uso da palavra – e peço que 
tentemos cumprir o horário, para que possamos cum-
prir o rito da Ordem do Dia no horário certo – o Sena-
dor Ricardo Ferraço. Em seguida, Vital do Rêgo; e aí 
chegaremos à Ordem do Dia.

Com a palavra, V. Exa, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores desta Casa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, 
Sras e Srs. Senadores, como é de conhecimento de 
boa parte dos nossos colegas Senadores, tive a opor-
tunidade, na semana passada, como representante da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado, de conferir pessoalmente a situação dos 
12 brasileiros detidos em Oruro, na Bolívia, sob sus-
peita de envolvimento na morte do adolescente Kevin 
Espada, durante um jogo de futebol do Corinthians, 
pela Taça Libertadores.

Durante as cerca de 24 horas, Sr. Presidente, que 
passei na Bolívia, estive acompanhado do Subsecre-
tário-Geral do Itamaraty das Comunidades Brasilei-
ras no Exterior, o Embaixador Sérgio Danese, e pude 
contar com a importante assessoria do chefe interino 
da Embaixada do Brasil em La Paz, Ministro Eduar-
do Sabóia. Tive ainda a imprescindível colaboração e 
apoio do Deputado boliviano Franz Choque. 
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Juntos, visitamos o presídio de San Pedro, em 
Oruro, uma cidade a três horas da capital La Paz. É lá 
que os brasileiros estão presos preventivamente des-
de o dia 20 de fevereiro, quando um jovem boliviano 
foi tragicamente atingido, cruelmente atingido por um 
sinalizador marítimo disparado durante uma partida de 
futebol entre o Corinthians e o San José. 

Depois de conversar com os presos e com auto-
ridades locais, Senador Aloysio Nunes Ferreira, ficou 
claro que os jovens que lá estão detidos – e é bom 
destacar que, para além de torcedores ou corintianos, 
eles são cidadãos brasileiros – têm a sua inocência 
comprovada por evidências objetivas, como imagens 
gravadas no estádio no dia dessa tragédia. 

Ao que tudo indica, Sr. Presidente, esses brasilei-
ros estão, na verdade, sendo mantidos como reféns do 
sistema judiciário boliviano, esta é a minha convicção. 
Pudemos constatar também que o grupo está com a 
integridade física comprometida, já que dividem es-
paço com traficantes de drogas, com estupradores, 
assassinos e pessoas de elevados delitos. 

Posso dizer, Sr. Presidente, honestamente, que 
eu temo pela vida desses brasileiros que estão con-
finados numa prisão que abriga hoje 1.500 detentos, 
embora com capacidade instalada para 200. 

A conclusão a que chegamos depois dessa via-
gem é que os 12 brasileiros estão sendo usados como 
objeto de barganha política por parte do governo bo-
liviano. Isso pelo fato de o Brasil ter concedido asilo 
político a um Senador da oposição, o Senador Roger 
Pinto. O Senador boliviano, líder da oposição e decano 
do Senado Federal, está asilado há mais de 300 dias 
na Embaixada Brasileira na Bolívia. Mais de 300 dias, 
num espaço fechado, sem direito sequer a banho de sol! 

Infelizmente, constatamos também que existe 
no país vizinho uma latente má vontade com relação 
ao Brasil e aos brasileiros. Chego a afirmar que esse 
sentimento beira a xenofobia

São esses os motivos que nos levam a acreditar 
que será absolutamente necessária a interferência 
direta do Governo brasileiro neste caso, que vai exi-
gir uma solução diplomática, uma solução política de 
alto nível. E falo, aqui, mais especificamente, na parti-
cipação direta do Sr. Ministro de Relações Exteriores, 
Antônio Patriota, que, aliás, estará, nesta quinta-feira, 
participando de uma audiência pública na Comissão de 
Relações Exteriores, e também do envolvimento direto 
do Sr. Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, com 
quem já entrei em contato para agendar uma audiên-
cia sobre o assunto. Aguardo apenas o retorno do Sr. 
Ministro José Eduardo Cardozo, para que possamos, 
em audiência, detalhar toda a minha percepção, minha 

impressão e a convicção daquilo a que assisti durante 
o dia em que estive na Bolívia.

Não posso, Sr. Presidente, deixar de reconhecer 
os esforços e o importante trabalho que a equipe do 
Embaixador do Brasil na Bolívia, Embaixador Marcel 
Biato, e a própria área do Itamaraty de assistência a 
brasileiros no exterior, chefiada pelo Embaixador Sér-
gio Danese, têm feito e seguramente vão continuar 
fazendo. Mas a minha convicção é a de que nós es-
tamos batendo no teto. A minha convicção, a minha 
certeza é a de que a nossa missão diplomática não 
conseguirá ir adiante se não tivermos o envolvimento 
direto do Governo Federal.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Ricardo Ferraço?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Vou ouvi-lo com atenção e prazer daqui a alguns pou-
cos minutos, meu estimado Senador Eduardo Suplicy.

Mas temo que essa situação não tenha um des-
fecho positivo, uma solução célere, se não houver o 
engajamento decisivo das mais elevadas e específicas 
autoridades da República brasileira.

É bom frisar que a prisão preventiva na Bolívia 
é de pelo menos seis meses. E mais: há inúmeros re-
latos de pessoas que ficaram presas preventivamente 
por anos e anos.

Sr. Presidente, tivemos também a oportunidade, 
nessa viagem, de falar pessoalmente com o Ministro 
de Governo da Bolívia, o Sr. Carlos Romero. Apresen-
tei a ele as minhas preocupações com a integridade 
física e a saúde dos nossos compatriotas, lembrando 
que estes estão sob a custódia do Estado boliviano.

É preciso ainda lembrar que o caso também 
está sendo investigado aqui no Brasil, onde tivemos, 
inclusive, um réu confesso. Só que o Estado boliviano 
não reconhece a perícia e as investigações que estão 
sendo feitas pelo nosso País, numa afronta à Conven-
ção de Nassau, que estabelece a cooperação jurídica 
entre os Estados.

Os bolivianos insinuam, inclusive, que nós não 
estaríamos punindo com o devido rigor da lei o jovem 
que confessou sua culpa nessa tragédia. Há, por certo, 
uma indignação por parte de autoridades bolivianas 
para com o fato de o réu confesso ser penalmente inim-
putável no País – aqui, no Brasil, a maioridade penal 
é aos 18 anos; na Bolívia, aos 16 anos.

Também merece destaque o diálogo que mantive 
com o Senador Roger Pinto, asilado, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, há 11 meses na Embaixada brasilei-
ra na Bolívia, devido à insistente negação do governo 
boliviano em conceder a esse Senador salvo-conduto.

Foi acertada e corajosa, a meu juízo, a decisão 
do governo brasileiro de conceder asilo político ao par-
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lamentar boliviano, que corria real risco de vida. Pude 
constatar que todas as supostas acusações feitas a 
esse Senador, ao Senador Roger Pinto, são infunda-
das. O que motiva essa perseguição política é o sim-
ples fato de que ele faz oposição, ou fazia oposição, 
ao Governo do Presidente Evo Morales.

Ouço com prazer o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Ricardo Ferraço, quero cumprimentá-
-lo porque V. Exª, como Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, tomou a iniciativa, na semana 
passada, de convidar alguns de nós, como os Sena-
dores Pedro Taques, José Agripino Maia e eu próprio, 
para acompanhá-lo nessa missão. Não fosse a reunião 
do Conselho Consultivo, na terça-feira, pela manhã, 
em que já havia confirmado a presença, na Prefeitura 
Municipal de São Paulo, eu o teria acompanhado. Mas 
acho que V. Exª procedeu da maneira mais adequada 
e, agora, nos reporta a visita que fez aos brasileiros 
detidos em Oruro, na Bolívia. Ali, V. Exª, conversando 
com eles, percebeu que não é adequado que estejam 
lá detidos como os culpados por algo que não foram 
os responsáveis. É claro que todos nós lamentamos a 
tragédia da morte do rapaz, infelizmente alvejado por 
aquele sinalizador. Inclusive, um rapaz de 17 anos, 
aqui no Brasil, já confessou que foi ele próprio quem 
efetuou o disparo, Mas há outros casos ali, como o de 
um rapaz que foi filmado enquanto tocava um instru-
mento musical na hora em que aconteceu o acidente. 
Ele, inclusive, já emagreceu mais de...

(Interrupção do som)
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... se-

gundo a família. Então, V. Exª pôde perceber de perto 
o que aconteceu. De modo que será muito importante 
a audiência que teremos com o Ministro Patriota, na 
próxima quinta-feira, oportunidade em que V. Exª re-
latará esses pormenores, assim como a situação do 
Senador que se encontra asilado na Embaixada do 
Brasil em La Paz. Eu cumprimento V. Exª pela iniciativa 
e reafirmo que V. Exª fala por todos nós, membros da 
Comissão de Relações Exteriores, por nós Senadores. 
A minha solidariedade pela sua iniciativa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Agradeço a V. Exª e peço um pouco de condescen-
dência, Sr. Presidente, para que possa concluir a minha 
fala, já caminhando para o encerramento.

Em nossa opinião, o Brasil, o maior país e a maior 
economia da América do Sul, está obrigado a ser so-
lidário e generoso com os extraordinários desafios da 
Bolívia, sobretudo os desafios no campo social. To-
davia, essa não pode ser uma solidariedade a todo e 

qualquer custo. Há princípios e valores que precisam 
ser preservados e precisam ser respeitados.

A relação com a Bolívia é de primeira importância 
para o Brasil. Temos com a Bolívia uma fronteira de 
3.500km, que vai do Acre até o Estado do Mato Grosso 
do Sul; uma fronteira maior que a do México com os 
Estados Unidos da América. Temos, ainda, inúmeros, 
incontáveis desafios conjuntos, como o combate ao 
narcotráfico. Sem contar, Sr. Presidente, outros tantos 
interesses comuns, como, por exemplo, os mais de 20 
mil estudantes brasileiros na Bolívia e mais de cem mil 
bolivianos que vivem no Brasil.

São motivos para que defendamos uma relação 
de solidariedade e generosidade do Brasil com a Bo-
lívia. Contudo, essa relação, que já é sensível, preci-
sa ser construída e mantida em bases democráticas, 
em bases transparentes e com respeito à segurança 
jurídica, meu caro Senador Vital do Rêgo, Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça. Não podemos, 
entretanto, nos iludir e acreditar que essa relação está 
imune a problemas.

Sr. Presidente, o que acabo de expor fundamenta 
a minha convicção de que a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que tenho a oportunida-
de de presidir e que compartilho com tantos das Srªs e 
dos Srs. Senadores, deve empreender, com urgência, 
uma avaliação de nossa complexa relação com a Bo-
lívia, por meio de audiências públicas, debates e ou-
tras ações que estaremos desdobrando no curso das 
nossas prerrogativas e do nosso exercício parlamentar. 
O primeiro passo para um debate franco e aberto das 
relações do Brasil com a Bolívia...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– ... será tomado no próximo dia 4 de abril, quando re-
ceberemos S. Exª o Ministro Antonio Patriota em nossa 
Comissão de Relações Exteriores.

Tenho, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
mais absoluta certeza de que esse debate será muito 
bem-vindo e terá muito a acrescentar, não apenas no 
referente às questões internacionais hoje em pauta, 
como também, nesse caso particular vivido pelos brasi-
leiros que estão detidos preventivamente na penitenci-
ária San Pedro, em Oruro, assim como esse asilo polí-
tico concedido a um Senador perseguido pelo governo 
boliviano, há quase um ano, sem, entretanto, alcançar, 
por parte do governo boliviano, respeito à decisão do 
Governo brasileiro, concedendo ao Senador Roger 
Pinto salvo-conduto para que ele possa sair do país.

Concedo um aparte, com prazer, ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Meu caro Senador Ricardo Ferraço, Presidente 
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da Comissão de Relações Exteriores, V. Exª teve, real-
mente, um gesto extraordinariamente lúcido, corajoso 
e oportuno, na visita que fez, em nome de todos nós, 
à Bolívia, com estes dois objetivos: verificar a situação 
a que estão submetidos os brasileiros presos naquele 
país e também a situação do político boliviano que pediu 
asilo à embaixada brasileira. Em relação ao segundo 
tema, eu só queria lembrar o seguinte: a ditadura do 
Pinochet, logo depois do golpe, passados alguns dias, 
algumas semanas do golpe, concedeu salvo-conduto...

(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – ... para refugiados que estavam sob o abrigo da 
representação diplomática da Itália, do Panamá, da 
Suécia. Veja V. Exª: a ditadura de Pinochet! E o governo 
boliviano não concedeu o mesmo tratamento a esse 
Senador. Em segundo lugar, uma indagação que eu 
faria a V. Exª: como está sendo a assistência jurídica 
prestada a esses brasileiros? O instituto do habeas 
corpus tem vigor na Bolívia? Imagino que sim. Foi im-
petrado habeas corpus? Qual foi a decisão da Justiça 
boliviana? Se V. Exª pudesse nos dar, a todos nós, in-
formações a esse respeito, eu agradeceria.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Meu caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, pude 
conversar com técnicos, profissionais da embaixada 
e até mesmo com o advogado que está defendendo 
esses brasileiros.

Há toda uma dificuldade de acesso aos autos. 
Depois de pouco mais de 30 dias...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– ... inclusive, o promotor que liderava e coordenava as 
investigações, foi substituído. De modo que não sabe-
mos se o novo promotor vai considerar as provas que 
foram constituídas; se teremos que constituir novas 
provas e evidências para que esse processo possa se 
dar com transparência e com acesso livre.

Estou certo e convicto de que estamos, sim, diante 
de um fato político e diplomático. Estou convicto de que 
esses brasileiros não são presidiários preventivos, não 
estão presos preventivamente; eles são reféns. Reféns 
de um conflito que estamos vivendo com a Bolívia. A Bo-
lívia não aceita. Há manifestações públicas na imprensa 
da Bolívia contra o nosso embaixador, por ter concedido 
asilo político a um perseguido político. E, há poucos...

(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– ... dias, houve uma reunião, na cidade de Cochabam-
ba, na Bolívia, onde esteve presente o Ministro Patrio-
ta, esteve presente o Presidente Evo Morales; e, de lá 
para cá, o que podemos constatar, no caso do Senador 
boliviano asilado na nossa embaixada, no escritório 

comercial, no escritório diplomático da embaixada, 
transformado numa sala para confinar o Senador, é 
que as visitas foram restritas e que, na prática, a situ-
ação é uma situação que necessita de uma solução.

Portanto, é uma situação que não preserva sequer 
a Convenção de Nassau, que estabelece cooperação 
jurídica entre os nossos países, e esses temas todos 
serão enfrentados nessa audiência pública em que 
teremos o prazer e a satisfação de recebermos, aqui 
na Casa o Sr. Ministro Antônio Patriota.

Há, portanto, todo uma...
(Interrupção do som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 

ES) – ... os brasileiros têm advogado, é um advogado 
boliviano, mas o próprio advogado boliviano manifesta 
incertezas, manifesta inseguranças, porque não con-
segue sequer acesso aos autos para que ele possa 
fazer uma defesa efetiva e objetiva desses brasileiros.

É essa a manifestação que faço no Plenário da 
Casa para dar conhecimento amplo aos Srs. e Srªs 
Senadores, mas esse enfrentamento e esse debate de 
forma detalhada nós precisamos fazer na Comissão 
de Relações Exteriores, na próxima quinta-feira, com 
o Sr. Ministro Antonio Patriota.

Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª e fiz questão, inclusive, 
de estender o tempo, tendo em vista que V. Exª, como 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi à 
Bolívia. A situação é gravíssima e, certamente, será uma 
oportunidade que vamos ter, na próxima quinta-feira, 
com o Ministro Patriota, para esclarecermos e, mais que 
isso, apontarmos algum caminho para os brasileiros que 
estão detidos na Bolívia. Inclusive, há a situação dos 
que estão presos em Villa Busch, na fronteira da Bolívia 
com o Brasil, na cidade de Cobija, vizinha de Brasileia.

Convido para fazer uso da palavra o Senador Vi-
tal do Rêgo, como último orador e, logo em seguida, 
fazer a Ordem do Dia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, só uma consulta a V. Exª: nós vamos 
ter Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a compreensão de V. Exª, eu posso passar 
direto para a Ordem do Dia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – V. 
Exª passaria para a Ordem do Dia, e eu seria o primei-
ro orador. Não há nenhuma dificuldade.

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

Leio ainda o expediente sobre a mesa:
Sr. Presidente, 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 3 14347 

Indico a V. Exª o Deputado Carlos Brandão, como 
membro suplente, para integrar a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Of. no 353/2013 _ PSDB

Brasília, 2 de abril de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Carlos Bran-

dão, como membro Suplente, para integrar a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Respeitosamente, Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Será feita a designação nos termos do Ofício 
nº 353, de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara 
dos Deputados. 

O ofício será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO. 

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

Hoje transcorre o primeiro dia em que consta na 
pauta o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013 
(Medida Provisória 587, de 2013). 

Nos termos do acordo de Lideranças, deixa a 
matéria de ser apreciada na presente sessão.

Assim, está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que au-
toriza para a safra 2011/2012 o pagamento de 
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; 
amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória nº 587, de 2012).

Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Raimundo Gomes de Matos 
(PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador Jayme 
Campos (DEM/MT), favorável, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, 
que oferece.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras provi-
dências, para dispor sobre critérios de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE, e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 744, DE 2011 – 

COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-



14348 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 

recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para incorporar o IDEB nos 
critérios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
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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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira 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.

12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 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.

13 
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)

Primeira 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 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.

14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, 
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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.
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16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Alfredo Cotait; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

20 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Volta-se à lista de oradores.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, pela ordem.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para ratificar a 
minha inscrição. Logo depois do primeiro orador, seria, 
então, pela ordem, um Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Mas eu devo dizer, caro Senador Mário Couto, 
que V. Exa está considerado porque solicitou a inscri-
ção como Líder logo após a Ordem do Dia, e, segundo 
me informa a Assessoria da Mesa, como Líder, V. Exa, 
inclusive, tem a prerrogativa de falar antes do primeiro 
orador inscrito. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quem seria o primeiro orador? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Se o Senador Vital do Rêgo não se importar. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se o 
Senador Vital do Rêgo tiver pressa, eu cedo a palavra 
a ele, porque eu gostaria que V. Exa, pelo meu assun-
to, que é corrupção – vou fazer uma denúncia grave 
–, logicamente me cedesse mais um ou dois minutos. 

Eu não tenho pressa. Se o Senador Vital do Rêgo 
estiver com pressa, eu prefiro falar depois dele. 

E chamo a atenção ao meu Estado do Pará. Vou 
levar à tribuna um assunto de corrupção que tenho em 
mãos, grave, que o povo do Pará precisa saber. 

O Senador Vital do Rêgo é a maior... 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Como V. Exa está até sugerindo...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 

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

– ... vamos ouvir o primeiro orador inscrito, o Senador 
Vital do Rêgo. V. Exa é logo em seguida, pela Lideran-
ça da Minoria, como havia solicitado a ser o primeiro 
a usar a palavra depois da Ordem do Dia. 

Com a palavra V. Exª, Senador Vital do Rêgo.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço a deferência, Senador Mário Couto, Líder 
da Minoria nesta Casa. 

Quero dizer da satisfação, Sr. Presidente, Jorge 
Viana, de poder vir à tribuna, na tarde de hoje, para 
falar e, ao mesmo tempo, apelar à Câmara dos Depu-
tados no sentido de cumprir relevante papel que está 
reservado àquela Casa, o de aprofundar debates e 
deliberar acerca do Projeto nº 293 desta Casa, insti-
tuindo normas gerais de política urbana, ambiental e 
de saúde, associadas à instalação de infraestrutura de 
telecomunicações no País, ao que chamamos de Lei 
Geral das Antenas.

Notícia veiculada no jornal O Estado de S.Paulo 
no último dia 15 de março apontou para o aumento 
da velocidade com que as novas tecnologias de co-
municação e informação têm chegado ao nosso País. 

A telefonia de tecnologia GSM, a do celular com 
chip, demorou doze anos para ser disponibilizada no 
Brasil, enquanto a tecnologia de Terceira Geração (3G) 
aterrissou por aqui quatro depois da Europa, e a 4G, 
apenas um ano depois.

Por isso, reafirma-se a crescente importância do 
mercado brasileiro de telecomunicações, que está se 
tornando parte das prioridades das grandes empre-
sas nacionais. 

Da mesma forma, existe uma crescente deman-
da por serviços nesta área. Em 2012, o País totalizou 
quase 262 milhões de celulares, número extraordiná-
rio, 262 milhões de celulares, vários dos quais con-
tendo tecnologia mais avançada, como os chamados 
smartphones. 

Isso resulta numa maior demanda de tráfego de 
dados que cresceu, só no ano passado, 65% em re-
lação ao ano anterior. 

Apesar de todo o esforço para popularizar a banda 
larga tradicional, fixa, apenas 300 Municípios, Srªs e 
Srs. Senadores, têm acesso a essa tecnologia. Apenas 
300 Municípios têm acesso a essa tecnologia. 

Hoje, chegamos à conclusão de que o acesso 
universal à banda larga acontecerá mais provavelmente 
por meio do aumento do acesso móvel nos celulares 
e nos tablets. 

Entretanto, continuamos com grandes entraves 
em relação à instalação de antenas, necessárias à 
difusão dessa tecnologia pelos quatro cantos do País. 

Leis ultrapassadas, conflitantes, omissas, espe-
cialmente no âmbito municipal, a quem cabe, em últi-
ma análise, a autorização para as instalações, essas 
leis levam a um crescente atraso na modernização das 
nossas telecomunicações. 

Alguns licenciamentos locais chegam, senhoras 
e senhores, a levar quase um ano quando não existe 
uma proibição explícita contrária à instalação de no-
vas antenas. 

Aproximadamente 1,8 mil Municípios, um terço 
do total do País, impõem as mais diversas e variadas 
restrições. 

Visando esclarecer toda essa confusão, elabora-
mos e aprovamos, no final do ano passado nesta Casa, 
a chamada Lei Geral das Antenas, o PLS nº 293, de 
2012, de nossa autoria, suficientemente debatido e 
aperfeiçoado pelas Comissões do Senado.

Ele foi aprovado em dezembro último, na forma 
de um substitutivo apresentado pelo nosso Líder do 
Governo na Casa, eminente competente Senador 
Eduardo Braga. A matéria encontra-se na Câmara dos 
Deputados, caminhando a passos que, infelizmente, 
pela pressa e pela necessidade nacional, entendemos 
muito lentos. O atraso na aprovação dessa peça legis-
lativa está comprometendo metas do próprio Governo, 
a ponto de o Ministro das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, ter pedido ao próprio Presidente da Câmara, 
companheiro Deputado Henrique Eduardo Alves, em 
reunião acontecida na manhã de 27 de março, que 
esta matéria esteja presente na pauta dos debates 
nas comissões técnicas e permanentes da Câmara

Os pontos principais do texto, quero elencar, 
que recebeu na Câmara a denominação PL 5.013, 
de 2013. Tem como objetivos: permitir o compartilha-
mento de infraestrutura entre as empresas, de forma 
não discriminatória e com preços e condições justos 
e razoáveis; uniformizar as legislações estaduais e 
municipais para instalação de infraestrutura em área 
urbana, não desconsiderando a proteção à saúde, ao 
ambiente, e, fundamentalmente, buscando simplificar 
o processo de licenciamento. Caso as prefeituras não 
apresentem decisão em até 60 dias do requerimento, 
as operadoras passam a contar com licença automá-
tica para instalação e infraestrutura.

A proposição foi lida no Plenário da Câmara no 
dia 20 de fevereiro, e após quase um mês foi distribu-
ído para às Comissões temáticas: Comissões de De-
senvolvimento Urbano (CDU); Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Na CDU, dia 27, foi designado Relator da matéria 
o Deputado Sérgio Moraes, passando a contar cinco 
sessões, e o prazo final dia 2 de abril.

Neste momento, existe um requerimento pen-
dente da Comissão de Integração Nacional, Desenvol-
vimento Regional e da Amazônia para também para 
apreciar a peça.
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Não tenho dúvida de que possa existir ainda es-
paço para o aperfeiçoamento da proposta por parte 
dos Srs. Deputados. Mas peço, Senador Ataídes, en-
carecidamente, celeridade na aprovação do texto final. 
Que levem em consideração os Srs. Deputados todo 
o esforço já feito por esta Casa, pelo Senado Federal, 
onde a matéria foi examinada exaustivamente pelas 
Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e de Assuntos Sociais e discutida em audiência 
pública com representantes do Governo Federal e de 
todas as empresas de telefonia. 

Devemos lembrar que as operadoras têm até 
este mês de abril, Senador Ciro, para instalarem nas 
cidades sedes da Copa das Confederações e, até o 
fim do ano, nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo 
tecnologia de quarta geração. Elas têm até este mês, 
final de abril, e até o final do ano, nas cidades sedes 
da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. 
Esse é o prazo para instalarem a tecnologia de quar-
ta geração, e elas dependem especialmente de uma 
legislação que está na Câmara dos Deputados para 
ser aprovada.

Trata-se de mais de um bilhão em investimentos 
já anunciados retidos pela não aprovação da Lei Ge-
ral das Antenas. Não é possível que continuemos a 
não nos pronunciar às empresas a devida segurança 
jurídica para cumprirem as suas obrigações impostas 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Reitero, portanto, o pedido e tenho absoluta con-
vicção... Já o fiz aos eminentes Presidentes tanto da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano, Relator e Pre-
sidente Sérgio Moraes, como ao Presidente da Comis-
são de Ciência e Tecnologia da Câmara, ao insigne 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e 
ao Presidente da Câmara dos Deputados para que 
façamos um esforço em transformar essa legislação 
no que hoje o Senador Renan Calheiros, Presidente 
da Casa, e o Deputado Henrique Eduardo Alves, cha-
mam de legislação ou leis expressas. Aquelas que, por 
uma necessidade nacional, precisam da conjugação 
de esforços a serem aprovadas em um regime de ex-
trema urgência.

O Senado cumpriu o seu papel. Aprovou o subs-
titutivo do Senador Eduardo Braga com a celeridade 
que o assunto exigia. Houve uma grande mobilização 
nacional e a discussão da matéria. Esperamos que 
a Câmara, durante este mês de abril, cumpra com o 
seu papel.

Quando o Brasil assumiu, em gesto comemorado 
por todos nós, os encargos para a Copa das Confede-
rações e para a Copa do Mundo com a Fifa, nós sa-
bíamos das nossas responsabilidades. E uma dessas 

responsabilidades, eminente colega e bravo compa-
nheiro Senador Ataídes, era exatamente disponibilizar 
Internet de quarta geração e com velocidade acima das 
atuais para que a imprensa mundial e a mídia global 
cumprissem com o seu papel de disponibilizar para o 
mundo esses espetáculos maravilhosos. E nós preci-
samos dar às operadoras a infraestrutura necessária, 
o que não será possível sem uma legislação à altura, 
como a que está posta à apreciação da Câmara dos 
Deputados.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, com 
agradecimento a V. Exª e renovada gratidão ao Líder 
Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Vital do Rêgo, e 
agradeço por ter colaborado com a direção dos traba-
lhos, ajudando-nos a cumprir à risca o tempo da Ordem 
do Dia e a seguir com a lista dos oradores inscritos.

Com a palavra, o Senador Mário Couto, que ha-
via solicitado, no início da sessão, fazer uso da palavra 
como Líder da Minoria na Casa, logo após a Ordem 
do Dia.

Com a palavra V. Exª, pelo tempo de 20 minu-
tos, Senador Mário Couto. Esse é o tempo regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco /PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Pre-
sidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna, na tarde de hoje, abordar novamente o 
tema corrupção. Sei que muitos ficam incomodados, 
mas sei que é meu dever, sei que é minha obrigação.

O meu Estado, da Virgem de Nazaré, minha queri-
da mãe, padroeira dos paraenses, elegeu-me para que 
eu pudesse aqui representá-los, representá-los com 
dignidade, com coragem, com sensatez, com espírito 
de bravura que tem o povo do Pará e que tem o povo 
do meu querido Marajó, terra onde nasci.

Jamais me curvarei a ameaças! Jamais me curva-
rei à covardia! Defenderei os princípios da moralidade 
custe o que custar, doa a quem doer!

O orador que me antecedeu abordou exatamente 
o tema que vou abordar: o esporte.

É triste, torcedores paraenses, meu nobre Presi-
dente, é muito triste saber que, no meu Estado do Pará, 
em que há mais de sete milhões de habitantes e que 
possui dois clubes com mais de cem anos, o Remo e 
o Paysandu, com torcidas acima de dois milhões de 
pessoas – cada um, Sr. Presidente –, com tradições 
de glórias regionais, nacionais e internacionais, esses 
clubes, hoje, torcedor paraense, vivem à mercê de uma 
ditadura imposta pela Federação Paraense de Futebol, 
pela corrupta Federação Paraense de Futebol.
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Não sou leviano. Os companheiros Senadores e 
Senadoras sabem que, quando venho à tribuna falar 
em corrupção, trago provas.

Não falo aleatoriamente. Não acuso ninguém 
sem provas. Estou falando dos dirigentes da Federa-
ção Paraense de Futebol e vou mostrar as provas da 
corrupção cínica e desenfreada daqueles diretores.

Os clubes paraenses tradicionais vivem à custa do 
sacrifício de pagar uma folha de jogadores de R$300 
mil, R$400 mil. Quando se compara a nossa folha com 
a de outros centros, como Goiás e Ceará, que pagam 
folhas de R$1 milhão, com a ajuda das federações, a 
nossa faz o contrário. A nossa suga os clubes tradi-
cionais. A nossa pisa nos clubes tradicionais. A nossa 
sangra as rendas de mais de R$1 milhão no clássico 
Remo e Paysandu e devolve aos clubes o que sobra, 
quando os verdadeiros donos do espetáculo são os 
jogadores e os clubes, que menos são ajudados.

Ao contrário, senhor torcedor, que vai ao estádio 
ver o seu clube. A dificuldade que tem o seu clube de 
pagar um bom jogador, a dificuldade que tem o seu 
clube, torcedor azulino e torcedor do Papão – como 
chamam o torcedor do Paysandu –, de pagar uma fo-
lha de pagamento mensal altamente enxuta, é porque 
a Federação lesa, tira dos clubes paraenses.

Eu procurei me aprofundar no assunto. Volto a 
repetir: não sou leviano para chegar aqui e inventar 
algo ou acusar alguém.

Trouxe provas e vou mostrar ao torcedor paraense 
como é que se faz – retirem das notas taquigráficas a 
palavra chula que vou dizer agora – [...] no futebol do 
Estado do Pará!

Há quanto tempo não se vê um clube paraense 
na primeira divisão?! Há quanto tempo um torcedor 
paraense não pode ver seu clube disputando um cam-
peonato brasileiro da primeira divisão, quando, outrora, 
já fizemos isso, já disputamos Libertadores?! E agora? 
Agora, estamos falidos, à custa da corrupção desse 
coronel que se implantou... Pasmem, senhoras e se-
nhores! Sabem há quantos anos o Presidente da Fe-
deração Paraense de Futebol dirige aquela federação? 
Sabem há quantos anos? Somem o Fidel Castro com o 
Hugo Chávez, já falecido, com Evo Morales, com todos 
os ditadores, e ele ainda ganha pelo tempo que está lá 
dirigindo a Federação Paraense de Futebol! Maldito! 
Maldito ditador! Por mais de 20 anos, mais de 20 anos, 
esse homem dirige a Federação Paraense de Futebol!

Eu assisti. Foi na cara de um Senador da Re-
pública, na frente, paraense, de um Senador da Re-
pública! Visitando uma obra na Vila de Cuiarana, em 
Salinas, uma cidade próspera e hospitaleira, uma das 
mais belas e bonitas cidades do Brasil, sabem o que 
aconteceu, senhores e senhoras? Um diretor da Fe-

deração Paraense de Futebol assumiu, na marra, as 
obras do clube, para poder ganhar do clube e para que 
esse clube pudesse ficar na mão, tirando proveito do 
que quisesse da Federação.

Não deixamos. Não deixamos que isso aconte-
cesse! Era tudo que eles queriam para que o Senador 
Mário Couto pudesse ficar submisso. Enganaram-se! 
Morderam a isca, morderam a isca.

Eu aqui, desta tribuna, Sr. Presidente, denunciei 
o fato, mostrei à Nação, mostrei ao Estado do Pará. E 
eles, então, a partir do meu pronunciamento, come-
çaram a sacrificar o clube do qual sou Presidente de 
honra. Tiraram o clube do campeonato; tiraram o clube 
do campeonato! O clube está no G4. Olhe o tipo de 
corrupção! Olhe o tipo de ditadura!

Agora, Presidente, tem gente que fica com raiva 
de mim, tem gente que diz que eu pego forte quando 
eu chamo corrupto de ladrão. O que o corrupto é, na 
verdade? É um ladrão ou não é? O senhor é um la-
drão, Coronel! O Sr. Romano, seu diretor, é um ladrão 
também, Coronel!

Eu assumo o que digo, Coronel! Estão aqui as 
provas do roubo. Entre na justiça contra mim. O senhor 
rouba o Remo, o Paysandu, os clubes menores. O se-
nhor assalta o futebol paraense, o senhor pisa nos clu-
bes do Pará. O senhor precisa ir para a cadeia, Coronel, 
porque está acabando com o futebol do meu Estado.

E o senhor, agora, pegou pela frente um homem 
de coragem, que não tem medo nem de V. Exª nem 
de nenhum corrupto. Tenho receio dos maus. Tenho, 
Coronel. Mas, para esses maus me atingirem, eles 
precisam passar por cima do cadáver deste homem.

A minha terra, para mim, é sagrada. O meu povo 
tem de ser respeitado. Não é V. Exª, com a feiura que 
tem, que vai aos Estados fazer o espetáculo para o 
torcedor.

São os jogadores profissionais, que recebem do 
clube para fazerem o espetáculo da alegria do torce-
dor, e V. Exª atirar neles.

Vá, Coronel, vá à Justiça. Reclame na Justiça que 
eu lhe chamei de ladrão. Reclame, Coronel! Reclame, 
Romano! Tu sabes por que eu estou lhe chamando de 
ladrão, Romano. Tu sabes por quê. Porque tu roubas, 
na realidade.

Precisamos combater a corrupção. A corrupção 
está generalizada neste País. Ela está em todos os 
cantos; ela está em todos os lugares; ela está nos 
Ministérios; ela está em todos os lugares; ela está no 
esporte; e nós precisamos ter a coragem para encarar.

Eu fico triste quando eu vejo na imprensa a dis-
cussão de que aqueles que foram condenados no 
mensalão provavelmente não irão mais para a cadeia. 
O que faço eu aqui, Suplicy? O que devo mais fazer 
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da vida, Suplicy, se esses patifes do mensalão não 
forem para a cadeia? Como vai ficar esta Pátria, Su-
plicy? Diga-me! Que Pátria é essa, Suplicy? Nascem, 
brotam, a toda hora, ladrões neste País, ladrões do 
dinheiro público, ladrões do dinheiro privado, ladrões 
de tudo, de toda espécie.

Um coronel, um coronel reformado da Polícia Mi-
litar tem o direito de roubar o futebol paraense. Sabe 
por quê, Suplicy? Porque no Brasil todo mundo rouba. 
A lei é esta: rouba, Brasil! Pode roubar! Ninguém vai 
preso nesta terra! Bonito, não é, Suplicy? Muito bonito. 
Olha para o Rui Barbosa, Suplicy, olha. Olha, Suplicy. 
Olha quem está acima dele, Suplicy. O Cristo, que veio 
aqui sofrer por nós.

Coronel Nunes. Grava, Brasil, este nome: Coronel 
Nunes! Seu assessor, Romano. 

Olhem aqui, senhores ouvintes da TV e da Rádio 
Senado e aqueles que me dão o prazer de me escu-
tarem nas galerias. Olha aqui, Senador Alvaro Dias, V. 
Exª que já lutou muito contra a corrupção no esporte 
brasileiro. Olhem aqui: esta empresa, que eu vou mos-
trar à TV Senado. Olhem essa corrupção, Brasil! Olhem 
como funciona a bandalheira neste País! Esta empre-
sa chama-se Rocha Romano. Vocês se lembram do 
nome que eu acabei de chamar de ladrão? Romano. Eu 
acabei de chamar. O nome que eu acabei de chamar 
de ladrão é Romano. Olhem como ele é cínico! É um 
ladrão cínico! Esta aqui é uma empresa de venda de 
passagens aéreas. Cada clube paraense... Está aqui 
um clube paraense comprando passagens na empre-
sa dele, que funciona dentro da Federação Paraense 
de Futebol. Você é obrigado, como presidente de um 
clube no Pará, a ir ao Romano, ladrão, e comprar da 
empresa dele as passagens. 

Está aqui, Brasil, a prova tão cínica de um ato de 
ladroagem e de corrupção!

O faturamento é brutal. O faturamento, só aqui 
na minha mão, são 23 passagens aéreas compradas, 
que o clube é obrigado a comprar da empresa desse 
diretor da Federação. Como o Governo do Pará ajuda 
os clubes, esse valor das passagens já vem descon-
tado na ajuda que o Governo dá para os clubes. 

Nenhum clube tem direito de comprar passagem 
área em outra companhia, só na do ladrão Romano! 

Vai, Romano, vai à Justiça reclamar contra mim. 
Eu quero levar as testemunhas dos teus atos de ladro-
agem. Eu quero que a tua prisão seja a mais rápida 
possível. Eu quero te ver algemado. Aliás, por falar em 
algemado, quero dizer, Srª Presidenta,...

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 

quero dizer, não, eu quero agradecer aos Senadores 
e Senadoras que já assinaram a CPI da Sudam. Acho 

que, hoje, Srª Presidenta, nós concluiremos as assi-
naturas que o Regimento manda.

Estarei eu sem medo. Nasci no Pará, me criei no 
Marajó, pobre, com decência. Continuo pobre, mas não 
tenho medo de falar a verdade desta tribuna, que é o 
eco, que é a voz do meu Pará e do meu País.

Esta boca...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... só 

vou calar quando este corpo não andar mais, quando 
não tiver mais forças para subir aqui. Vocês, corrup-
tos, não vão se livrar dela enquanto isso não aconte-
cer. Coronel, V. Exª... Perdão, não posso chamá-lo de 
V. Exª. Como se chama ladrão? (Fora do microfone.) 
Ajudem-me. Não é V. Exª, como é? Para ladrão, como 
é que a gente chama? Ninguém sabe? 

Maldito ladrão. É assim que se fala. Não é V. Exª, 
é maldito ladrão, que tem colocado o futebol paraense 
no fundo do poço.

Eu ainda vou te ver preso, Coronel. V. Exª... V. Exª, 
não. Maldito Coronel, vou te ver preso. Maldito Coronel 
e toda a tua corja safada, que termina e acaba com o 
futebol do meu querido Pará.

Muito obrigado, Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª 
Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Mário Couto, que falou pela 
Minoria.

Eu convido para fazer uso da palavra, como ora-
dor inscrito, o Senador Jorge Viana.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Enquanto isso, há, sobre a mesa, o Requerimento 
nº 231, de 2013, do Senador Blairo Maggi, por meio 
do qual solicita licença dos trabalhos da Casa nos dias 
4 e 5 de abril de 2013, para participar de diligência da 
Subcomissão Temporária de Acompanhamento das 
Obras da Usina de Belo Monte, nas cidades de Alta-
mira e Vitória do Xingu, no Pará.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 232, 
de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, por meio do qual 
solicita licença dos trabalhos da Casa, nos dias 4 e 5 
de abril de 2013, para participar de diligência da Sub-
comissão Temporária de acompanhamento das Obras 
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da Usina de Belo Monte, nas cidades de Altamira e 
Vitória do Xingu, no Pará.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Sobre a mesa, o Requerimento nº 233, de 
2013, do Senador Ivo Cassol, por meio do qual solicita 
licença dos trabalhos da Casa, nos dias 4 e 5 de abril 
de 2013, para participar de diligência da Subcomissão 
Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina 
de Belo Monte, nas cidades de Altamira e Vitória do 
Xingu, no Pará.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As. Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado este e os anteriores requerimentos.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Finalmente, há sobre a mesa, o Requerimento 
nº 234, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, por 
meio do qual solicita licença dos trabalhos da Casa, 
nos dias 4 e 5 de abril de 2013, para participar de di-
ligência da Subcomissão Temporária de Acompanha-
mento das Obras da Usina de Belo Monte, nas cidades 
de Altamira e Vitória do Xingu, no Pará.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Agradeço ao Senador Jorge Viana, que está 
com a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Suplicy, em primeiro lugar, 
e depois o Senador Mário Couto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É apenas para 
confirmar que solicitei a palavra, até por delegação do 
Líder Wellington Dias, como Líder, após a Ordem do 
Dia, na ordem que V. Exª determinar.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª já está inscrito; o Senador Jorge Viana 
havia me alertado. Mas o próximo Líder será o Sena-
dor Paulo Davim. Em seguida, V. Exª, pela Liderança 
do Partido dos Trabalhadores.

Com a palavra, o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se-
nador Jorge Viana, desculpe-me V. Exª que tão pacien-
temente esperou para falar na tarde de hoje.

É só para comunicar ao Plenário, minha querida 
Presidenta, que nós já conseguimos as 27 assinaturas 
que o Regimento manda para a instalação da CPI da 
Sudam. Só para comunicar ao Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Mário Couto.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço a sempre eficiente colaboração de V. Exª. Mes-
mo não sendo da Mesa, V. Exª tem me ajudado muito, 
assim como o Paulo Paim e outros colegas, que estão 
sempre presentes aqui no plenário, sem desmerecer 
nenhum outro. Agradeço-lhes pela presteza com que 
têm colaborado para que eu possa também cumprir a 
função de estar na Mesa, dirigindo os trabalhos e, ao 
mesmo tempo, cumprindo a minha função de Senador 
aqui, usando a tribuna, e nas Comissões.

Quero, antes de mais nada, dizer que estão em 
minhas mãos, e eu gostaria de pedir, nos termos re-
gimentais, que possam constar dos Anais da Casa, 
cópias de dois ofícios, que estou encaminhando: um 
ao Sr. Humberto de Azevedo Viana Filho, Secretário 
Nacional de Defesa Civil, e outro ao Ministro Pepe Var-
gas, Ministro do Desenvolvimento Agrário. Ambos se 
referem à situação de gravidade por que a população 
de Rio Branco passou e também a população do Vale 
do Juruá, especificamente ribeirinhos, moradores do 
Rio Liberdade, tendo em vista os gravíssimos problemas 
que tivemos com a cheia do Rio Acre, em Rio Branco, 
e com a cheia do Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul.

Devo dizer que ainda hoje falei com o Prefeito 
Marcus Alexandre, também conversei com o Gover-
nador Tião Viana e há uma expectativa de ambos de 
que o socorro, a ajuda nacional seja encaminhada, 
tendo em vista que a Prefeitura e o Governo do Estado 
trabalham conjuntamente. É um trabalho organizado, 
eficiente, não só de levar solidariedade às famílias atin-
gidas, mas de dar um acolhimento, o que fazem com 
muita competência e espírito humano a Prefeitura de 
Rio Branco e o Governo do Acre.

A situação do Município de Cruzeiro do Sul é da 
maior gravidade. Houve uma grande enxurrada no rio, 
200 famílias foram desabrigadas e dezenas de famílias 
perderam completamente tudo o que tinham.

Solicito ao Ministro Pepe Vargas que nos ajude na 
reconstrução da vida dessas famílias do Rio Liberdade.

Ainda hoje esteve aqui presente e fiz questão 
de citar, e quero fazer uma solicitação ao Prefeito de 
Cruzeiro do Sul, Vagner Sales: para que essa ajuda 
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chegue, é necessário – fui prefeito, fui governador, co-
nheço as regras, a legislação da Defesa Civil – que se 
decrete situação de emergência, e não é no Município; 
há sempre desvios e mau uso quando há calamidade, 
quando há desastres naturais. Não é o caso. A situa-
ção de emergência pode e precisa ser decretada no 
local onde as famílias perderam, porque, se isso não 
for feito, se não for decretada situação de emergência 
pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a população do Rio 
Liberdade não vai poder ser acolhida pelas regras es-
tabelecidas pela Defesa Civil.

Então, para que o Banco da Amazônia possa dar 
um tratamento diferenciado aos financiamentos, para 
que o Ministério possa agir, para que o Governador 
Tião Viana possa ajudar, é necessário que se faça o 
decreto de situação de emergência na área atingida no 
Rio Liberdade, em Cruzeiro do Sul. É uma solicitação, 
é um apelo que faço ao prefeito, porque entendo desse 
assunto, trabalhei com essa legislação aqui, no Sena-
do, e sei que ela precisa ser conduzida dessa forma.

Srª Presidenta, como dois colegas já o fizeram, 
queria aqui, em homenagem aos que me ajudam, es-
pecialmente ao Gilberto Braga, que hoje me alertava, 
via Twitter, ser hoje o dia do autista, o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo. E, talvez, pela primeira 
vez, estou citando o nome dessa figura querida para 
nós, que é da família também: o João Gilberto, filho do 
Gilberto Braga, que tem autismo e tem uma família aco-
lhedora – a Rilda, as irmãs, os amigos, especialmente 
os pais, que cuidam do João Gilberto com muito amor 
e carinho. Talvez esse seja o melhor remédio do mundo 
para as doenças ou mesmo para essas necessidades 
especiais do autista.

Hoje, dia 2 de abril, celebra-se o Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo. A data é uma referência 
mundial. Nesta data, diversas cidades do mundo cos-
tumam iluminar pontos turísticos com o azul, que é a 
cor escolhida para representar o autismo, Dr. Davim. 
Eu acho isso bacana, muito importante, porque, se qui-
sermos mesmo estender a mão para quem tem uma 
necessidade especial, não podemos fazer isso nem 
com formalismo nem com rancor, mas numa relação de 
acolhimento, de trazer. Então, buscar a simbologia de 
uma cor, fazer a cidade ficar mais bonita é uma manei-
ra também de vermos que essa necessidade especial 
do autista, às vezes, é um presente que Deus dá para 
que as pessoas fiquem mais próximas às suas famílias.

O autismo tem muitos desafios pela frente. Os 
custos para lidar com essa síndrome são elevadíssi-
mos. O maior conhecimento se tem nos Estados Uni-
dos, que trabalham com estatísticas que mostram que 
os números são elevados. A frequência do autismo, 

no dia de hoje, é de um autista para cada 88 pessoas. 
São dados dos Estados Unidos.

Eu juntei algumas informações. No Brasil, lamen-
tavelmente – tenho aqui dados que podem chocar as 
pessoas –, cerca de 90% das pessoas com autismo 
não recebem diagnóstico, e é o tipo da síndrome em 
que é fundamental se ter o diagnóstico, para que não 
haja um tratamento equivocado, para que não haja o 
descaso na presença das pessoas.

E aqui tenho uma frase que queria trazer para 
a minha fala: “Fiquem tranquilos, cada criança tem 
um padrão de desenvolvimento”. Essa é a resposta, 
Dr. Paulo Davim, ouvida por quase todos os pais de 
autistas, na primeira vez em que questionam com os 
médicos os diferentes comportamentos de seus filhos. 
A resposta, quando um pai ou uma mãe fala que tem 
um filho diferente, é esta: “Fique tranquilo, cada criança 
tem um padrão de desenvolvimento”. Normalmente, ela 
está vinculada ao desconhecimento. É uma maneira de 
tentar tranquilizar, mas sobre o desconhecido.

Obter o diagnóstico do autismo no Brasil é difícil e 
demorado, porque muitas famílias e especialistas não 
conhecem os sintomas ou menosprezam os sinais. En-
tão, o desconhecimento dos sintomas ou o menosprezo 
dos sinais levam a uma situação de não diagnóstico. 

Uma em cada 50 crianças sofre de autismo. Quer 
dizer, no geral da população, segundo dados dos Es-
tados Unidos, para cada 88 pessoas, uma é autista. 
No caso de crianças, especificamente, é uma para 
50. São dados divulgados, há menos de um mês, pelo 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Es-
tados Unidos.

Estima-se que 90% dos brasileiros com autismo 
não tenham sido, de fato, diagnosticados. Falta informa-
ção. “Nunca foi feita uma campanha de conscientização 
no País”, diz o psiquiatra Estevão, coordenador do Pro-
grama de Transtornos do Espectro Autista do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. 
Enquanto, nos Estados Unidos, pediatras são treina-
dos, Dr. Paulo Davim, para identificar os transtornos do 
espectro autista até os três anos. O mais importante é, 
até os três anos, identificar. Os pais não conseguem 
fazer isso. Pediatras treinados podem fazer isso. 

No Brasil, o diagnóstico é feito, em média, entre 
o quinto e o sétimo ano de vida das crianças. E não 
porque se trata de um diagnóstico raro. Não é isso. 
Dados divulgados há menos de um mês nos Estados 
Unidos mostram que uma em cada criança tem um 
transtorno. Não há estatísticas oficiais entre os brasi-
leiros, mas especialistas acreditam que essa é a pro-
porção também no Brasil.

Eu queria fazer uma referência a uma matéria. 
Gostaria que me trouxessem o meu laptop, que está 
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em cima da minha bancada, salvo engano. Vi hoje, 
procurando me informar mais sobre essa matéria, que 
o Bom Dia Amazônia, da Rede Amazônica, fez uma 
matéria especial com o Presidente da Ampac, no Acre, 
procurando esclarecer, falando sobre a Associação 
de Amigos e Pais dos Autistas no Acre. Foi feita uma 
entrevista com Roberto Craveiro, que procurou passar 
informações que entendo muito importantes para que 
se possa ter uma melhor convivência e um trabalho 
mais próximo entre as famílias que precisam lidar com 
essa síndrome. 

Mas eu vi hoje também publicado no UOL algo 
que gostaria de trazer, porque pelo menos é uma ma-
neira de entrarmos um pouco no assunto. Uma jovem 
inglesa, diagnosticada autista aos dois anos, aos dez 
anos sabia manusear computadores. Ela começou a 
se comunicar com os pais, já que não falava, através 
do computador. Foi algo muito forte, pois, na primeira 
comunicação dela com os pais, ela escreveu no com-
putador: “Socorro, dor no dente.” Ela não falava, mas 
escreveu. A partir daí, começou a desenvolver o uso 
das redes sociais – Carly tem mais de 100 mil segui-
dores nas redes sociais. Essa matéria está no UOL. 
Como autista, ela começou a prestar um serviço para 
famílias e para pessoas que também têm a síndrome. 

E aqui eu queria reproduzir algo que pode ser 
inusitado na tribuna do Senado, mas que é muito im-
portante neste dia tão significativo para muitas crian-
ças e para muitos pais. Reproduzo suas respostas a 
algumas perguntas feitas pelo computador.

Um familiar com um problema perguntou: “Meu filho 
de seis anos fica triste e chora com frequência. Você tem 
alguma sugestão de como eu posso descobrir o que está 
errado?” – foi a pergunta de um pai. Ela, no computador: 
“Podem ser muitas coisas. Será que ele está tomando 
algum medicamento? Eu tive muitas mudanças extre-
mas de humor, como chorar e sentir raiva sem motivo, 
por causa de medicamentos. Também pode ser algo que 
aconteceu mais cedo ou dias atrás que está processado 
apenas agora”. Essa é a visão de uma autista respon-
dendo uma pergunta de um pai sobre autismo. 

Há outra pergunta: “Algumas vezes você gritou apa-
rentemente sem motivo? Por exemplo, você parecia feliz 
e relaxada, mas, de repente, começou a gritar? Minha 
filha faz isso às vezes e eu estou tentando descobrir o 
que é”. Carly, a autista, responde via computador: “Ela 
está fazendo uma filtragem dos sons e quebrando os ru-
ídos de conversas que tem ouvido ao longo do dia. Além 
dos gritos, você pode nos ver chorando ou rindo, tendo 
convulsões e até manifestando raiva. É a nossa reação 
ao, finalmente, entender as coisas que foram ditas e fei-
tas no último minuto, dia ou até mês. Sua filha está bem”. 

Eu achei isso muito forte e penso que seria bom 
compartilhar aqui. 

Há mais uma pergunta. São só mais duas e eu 
concluo.

Será que você poderia me dizer por que meu 
filho de quatro anos de idade (que tem autis-
mo) grita no carro cada vez que paramos em 
um semáforo. Ele está bem enquanto o carro 
se move, mas, uma vez que paramos, ele grita.

Isso, Senadora Ana Amélia, eu estou tirando de 
algo que li hoje, alertado por um colega sobre o dia 
do autismo, pois ele tem um filho autista. Essa é uma 
menina autista, que começou usando o computador. 
Sem falar, escrevendo, ela vai respondendo aos pais e 
a outros autistas sobre o porquê das coisas, já que os 
médicos não conseguem ter respostas. E sobre essa 
resposta, Carly fala:

Eu amo longas viagens de carro, elas são uma 
ótima forma de estímulo sem você precisar fazer 
nada. O movimento do carro e cenário visual 
passando por ele permite que você bloqueie 
qualquer outra entrada sensorial e se concentre 
em apenas uma. Meu conselho é colocar uma 
cadeira de massagem no banco do carro. Assim, 
quando ele parar, seu filho ainda estará sentindo 
o movimento. (...) Você pode também colocar 
um DVD mostrando um cenário em movimento.

Veja que coisa fantástica. Quantos pais podem ter 
uma condição melhor com uma dica dessas. E a últi-
ma é muito forte. E eu vou concluir minha fala com ela:

Você pode me dizer por que meu filho cospe todo 
o tempo? Ele tem todos os outros tipos de compor-
tamento também: bater a cabeça, rolar, balançar os 
braços, mas o cuspe é asqueroso e realmente faz com 
que as pessoas queiram ficar longe dele. Alguma ideia?

Olha a resposta dela, de uma autista que des-
cobriu o uso da ferramenta do computador, das novas 
mídias para ajudar os outros autistas e, especialmente, 
familiares. Ela responde:

Eu nunca cuspi, quando era criança. No entan-
to, eu babava, e sentia como se cuspisse. Hoje 
eu percebo que eu nunca soube como engolir 
a saliva. Eu nunca usei minha boca para falar, 
e por isso, nunca usei os músculos da boca. 
Quando você tem saliva presa na sua boca, 
existem poucas maneiras de se livrar do des-
conforto. [E ela dá uma dica.] Tente dar a ele 
alguns doces por duas semanas. Isso vai forta-
lecer os músculos e ensiná-lo a engolir a saliva.

Eu trago essas quatro ou cinco perguntas – e são 
quatro ou cinco as respostas possíveis – feitas por pais 
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de autistas e respondidas por uma autista, ao mesmo 

tempo em que digo que, se o Brasil nem mesmo con-

segue diagnosticar o autismo, nós temos uma enorme 

tarefa pela frente. Mas, se já temos um dia para nos 

lembrarmos do autismo e da cor azul, que é a cor do 

autismo, tomara que não nos esqueçamos de que ainda 

há milhões de crianças no Brasil precisando, primeiro, 

de um diagnóstico, para, depois, receberem o carinho 
e o acolhimento da sociedade.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento-o, Senador Jorge Viana. V. Exª 
será atendido, na forma do Regimento, pela solicita-
ção feita à Mesa.

Quero cumprimentá-lo. Prestei atenção aos exem-
plos edificantes e emocionantes que V. Exª citou para 
tratar de uma doença complexa como essa. Estou 
impressionada também com o uso da tecnologia para 
resolver os problemas. Uma pessoa consegue se co-
municar com esse ser que não fala, pois ela com ele 
pode falar pelo computador. Senador, parabéns pelo 
que trouxe para o Senado Federal!

Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança 
do PV, o Senador Paulo Davim.

O próximo orador inscrito é o Senador Acir Gur-
gacz. Depois, pelo Partido dos Trabalhadores, falará 
o Senador Eduardo Suplicy. E, na sequência, falarão 
os demais oradores inscritos.

Com a palavra, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Ana 
Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, hoje, nós 
recebemos, no Auditório Petrônio Portella, lideranças 
médicas de todo o Brasil, o Conselho Federal de Me-
dicina, os Conselhos Regionais dos Estados, a Fede-
ração Nacional dos Médicos, os sindicatos médicos 
de todos os Estados, a Associação Médica Brasileira 
e as associações médicas regionais. Recebemos de-
legações de todos os Estados do Brasil. E o motivo 
que reuniu esse contingente de médicos, médicos re-
sidentes e até acadêmicos de Medicina, numa terça-
-feira de manhã, no auditório do Senado Federal, é a 
preocupação que todos nós médicos temos com as 
medidas que estão sendo elaboradas e gestadas no 
âmbito do Governo com o objetivo de levar médicos 
para o interior do Brasil.

Todos nós sabemos que milhares de Municípios 
do Brasil não contam com a presença suficiente do 
profissional médico. Isso gerou duas correntes de pen-
samento: uma corrente de pensamento que diz que, no 
Brasil, faltam médicos e outra corrente de pensamento 
que diz que não faltam médicos no Brasil. E as entida-
des médicas nacionais defendem o pensamento de que, 
realmente, não falta médico, e é fácil comprovar isso.

Vejamos: no Brasil, há proporcionalmente 1,9 
médico para cada mil habitantes, quando a Organiza-
ção Mundial de Saúde determina que seja um médico 
para mil habitantes. No Brasil, há 20% dos médicos do 
continente americano. O Brasil tem 4,5% dos médicos 
do Planeta. O Brasil é o segundo País do mundo em 
número de faculdades de Medicina; nós só perdemos 
para a Índia. Nós temos mais faculdades de Medicina 
do que os Estados Unidos, que têm a população três 

vezes maior que a do Brasil; nós temos mais faculda-
des de Medicina do que a França, do que o Canadá, 
do que a China.

Portanto, nós entendemos que não faltam médi-
cos no Brasil. O que falta no Brasil é uma política de 
interiorização do profissional médico, até porque 70% 
dos médicos do Brasil moram e trabalham nas Regiões 
Sul e Sudeste. Então, há uma concentração maciça de 
médicos nessas duas Regiões. Mas por que os mé-
dicos se concentram nessas duas Regiões? Porque 
está faltando segurança jurídica para que aquele pro-
fissional vá exercer sua profissão nos rincões do Bra-
sil. Enquanto não existir essa segurança, nós vamos 
ter dificuldade em capilarizar as ações médicas e as 
ações de saúde no País. E não adianta trazer outras 
fórmulas, criar outras soluções! Isso não vai resolver 
o problema.

Por isso, hoje, contamos com a presença de 
mais de 500 lideranças médicas, no Auditório Petrônio 
Portella, para debater isso. O que se pretende é tra-
zer médicos estrangeiros para atuarem no Brasil sem 
passarem pelo Revalida, sem passarem pelo Exame 
de Revalidação de Diplomas, o que coloca em risco 
a sociedade. A pretexto de não haver médicos, então, 
vamos levar qualquer um para lá, sem avaliar, sem 
aferir qual a formação dele, sem aferir o saber dele, 
sem ter a certeza de que aquele profissional teve boa 
formação e, por isso mesmo, não colocará em risco a 
sociedade? Só porque são brasileiros que moram no 
interior do Brasil, que não têm acesso a uma boa me-
dicina, isso seria justificativa para levar qualquer tipo 
de médico para o interior? Não! O que não queremos 
para as nossas famílias não queremos para a família 
de ninguém.

Todo brasileiro merece contar com um profissio-
nal médico bem-formado. Todo brasileiro merece ter 
acesso a uma saúde digna. Na minha região, dizem 
que, se um indivíduo está com uma doença, ele tem 
um problema, mas que, se ele está com uma doença 
e conta com um médico mal-formado, ele tem dois pro-
blemas. Não queremos isso. Nós queremos soluções 
para os brasileiros que moram e vivem na periferia do 
Brasil. E não será trazendo médicos de fora do Brasil 
ou brasileiros que concluíram o curso médico em fa-
culdades fora do Brasil, sem o Exame de Revalidação, 
que nós vamos oferecer condições dignas de atendi-
mento à sociedade brasileira.

O Exame de Revalidação de Diplomas é feito 
em todos os países. Se o médico sair do Brasil e for 
trabalhar nos Estados Unidos, ele vai ter que passar 
pelo Exame de Revalidação. Se o médico sair do Brasil 
e for trabalhar na França, ele vai ter que passar pelo 
Exame de Revalidação. No Chile, é da mesma forma; 
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no Canadá, é da mesma forma. Em todos os países, 
o profissional é obrigado a passar por esse exame e, 
muitas vezes, tem que passar determinado tempo, em 
estágio, num hospital universitário; só depois disso, ele 
vai receber a inscrição provisória.

Como é que o Brasil está fechando os olhos para 
essa condição sine qua non? Não podemos aceitar 
isso! As entidades médicas estiveram hoje aqui, no 
Senado, para dizer que não concordam com a entra-
da de médicos estrangeiros no Brasil sem passar pelo 
exame de revalidação do saber e do conhecimento, 
sem passar pelo Revalida.

Também não aceitamos, não acreditamos que a 
solução do Brasil seja a criação de mais faculdades de 
Medicina. Ora, nós já somos o segundo País do mundo 
em número de faculdades de Medicina! Se número de 
faculdades de Medicina resolvesse o problema de saúde 
pública, seguramente o Brasil teria uma saúde pública 
exemplar, porque nós temos 200 faculdades de Medi-
cina, só perdendo para a Índia, que tem 257. Então, o 
caminho também não é esse. A solução para a saúde 
no Brasil não trilha esse caminho. Nós achamos que 
o que precisa ser feito, pelo contrário, é formular crité-
rios na abertura de novas vagas para o curso médico.

O que nos preocupa também é que nós compre-
endemos, nós acreditamos que a saída para a saúde do 
Brasil é a criação da carreira de Estado para a saúde 
pública, da mesma forma que existe a magistratura, 
da mesma forma que existe a carreira fazendária. No 
Brasil, tudo que é prioritário, logo, logo, consegue uma 
carreira de Estado, mas a saúde ainda não conseguiu, 
ao longo desses anos, sensibilizar governantes para 
ter sua carreira de Estado. Com a carreira de Estado, 
nós vamos levar os profissionais de saúde para os 
mais longínquos rincões desse País e vamos levar 
qualidade ao atendimento dessas pessoas. É isso que 
nós defendemos. Nós queremos segurança jurídica.

Existem alguns prefeitos que dizem: “Na minha 
cidade, ofereço R$20 mil ou R$30 mil para médicos, 
mas não consigo médico”. Não é esse valor que vai 
levar o profissional para o interior. O profissional mé-
dico precisa da segurança jurídica. Não se pode co-
locar o médico no interior para, num mês, ele receber 
salário, mas, no outro mês, ele não o receber, sem 
dar segurança para a sua família. Não se pode levar 
médico para o interior para que ele faça parte do jogo 
político da região! O médico não pode fazer parte des-
sas questões políticas. O médico é um profissional de 
saúde, e a única política que lhe cabe é a política de 
saúde. É isso que defendemos.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – V. 
Exª me concede um aparte, Senador Paulo Davim?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Com 
muito prazer, Senador Waldemir Moka, que nos hon-
rou com sua presença hoje no encontro dos médicos 
do Auditório Petrônio Portella.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
A presença mais importante foi a da Senadora Ana 
Amélia, que, embora não seja nossa colega, estava 
prestigiando um ato importante. E, pela iniciativa de V. 
Exª, eu começo parabenizando-o. Todas as entidades 
médicas se fizeram representar. Imagino que todos os 
sindicatos estavam lá. Uma quantidade muito grande 
de colegas lá estava presente. Eu disse – e V. Exª sabe 
disso – que o médico precisa se mobilizar. Ele não sabe 
a força que tem, politicamente falando. V. Exª tem razão. 
Recebi, como Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais – V. Exª esteve lá –, os 27 secretários de saúde 
que integram o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e que nos levaram dois itens: fonte de 
financiamento público da saúde e carreira médica. Essa 
é a única forma de conseguirmos a interiorização desse 
profissional. Quero parabenizar V. Exª pela iniciativa. 
Vou repetir o que disse lá. É claro que a Comissão de 
Assuntos Sociais não trata só de saúde, é muito mais 
ampla, pois trata das questões trabalhistas, da previ-
dência, da área social como um todo. Mas, enquanto 
estivermos lá, nós vamos fazer realmente... O Senado 
já instituiu uma comissão especial, buscando alternativa 
para uma fonte de financiamento. Tenho comigo que o 
principal problema é exatamente este: não temos uma 
fonte de financiamento da saúde. E, se não se garantir 
para o médico uma carreira, ele, dificilmente, irá para 
um Município, como V. Exª está dizendo, a convite de 
um prefeito. Se o prefeito perde a eleição daí a quatro 
anos, o novo prefeito já arranja uma forma de demitir 
o médico que entrou. Então, essa é uma questão que 
abrange não só os médicos, mas todo o segmento, 
todos os profissionais da saúde. Evidentemente, sa-
bemos que o médico tem grande importância por ser 
quem operacionaliza todo o sistema. Mas lembro que 
há sempre uma equipe multidisciplinar. Então, para-
benizo V. Exª pela oportunidade do discurso que faz.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-
gado, Senador Moka. Obrigado pela sua presença.

Agradeço também pela presença à Senadora 
Ana Amélia e ao Senador Eduardo Amorim, que abri-
lhantaram nosso evento.

Agora, falo de uma das comprovações, Senadora 
Ana Amélia, de que o nosso pensamento está correto 
e de que faltam programas de incentivo e segurança 
jurídica profissional.

No ano passado, o Governo Federal lançou o 
Provab. No ano passado, pouco mais de 400 médicos 
se inscreveram no Provab. Neste ano, como foi mais 
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bem-difundido, o Provab recebeu mais de 4,3 mil ins-
crições de profissões médicos para trabalharem no 
interior do Brasil. Por quê? Que fenômeno foi esse? 
Foi a garantia. O Ministério paga o salário desses pro-
fissionais. O Ministério garante um programa de edu-
cação continuada à distância, através da UnA-SUS. 
Com isso, mais de 4,3 mil médicos se inscreveram no 
Provab. Estão trabalhando. 

Na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, a 
minha cidade, nós tínhamos 128 equipes de PSF. Pois 
bem, a metade ou mais de metade estava sem médicos. 
Há um mês, através do Provab, todas as equipes foram 
completadas com a presença de médicos, graças ao 
Provab, à segurança jurídica, à garantia do salário e 
de benefícios como educação continuada à distância. 

Então, isso vem provar que não precisa mágica. 
Precisa-se de programa de interiorização; precisa-se 
de garantia jurídica. Isso fará com que profissionais – 
não só médicos, mas profissionais de saúde em ge-
ral – busquem o interior do Brasil para exercer a sua 
profissão. 

Outro ponto que nos preocupa é esse movimen-
to, em setores do Parlamento, que defende o serviço 
civil obrigatório para médicos. Nós entendemos que o 
médico tem um papel intransferível, do ponto de vista 
de melhorar a sociedade. O compromisso social do 
médico é intransferível. O médico é vetor de transfor-
mação social. Nós sabemos disso. Agora, o serviço 
civil obrigatório é uma medida antipática e que se 
torna completamente desnecessária, na medida em 
que o Governo implantar a carreira médica. Na hora 
em que o Brasil e as Secretarias Estaduais e Munici-
pais tiveram profissionais de carreira, não precisarão 
forçar ninguém a trabalhar; não precisarão obrigar nin-
guém a trabalhar. Até porque, para determinar que o 
médico exerça, durante dois, três anos, o serviço civil 
obrigatório, ter-se-ia que obrigar outros profissionais 
também, como professores, como odontólogos, como 
engenheiros, enfim, uma gama de profissionais, cujas 
ausências também são sentidas no interior do Brasil. 

Portanto, nós defendemos a carreira médica, a 
carreira de saúde. Nós defendemos a entrada de pro-
fissionais médicos do exterior, desde que passe pelo 
Exame de Revalidação. Somos contra a flexibilização 
do Revalida e achamos desnecessária a abertura de 
novas faculdades de Medicina, já que o Brasil é o se-
gundo País do mundo em número de faculdades de 
Medicina, e nem por isso esse fato mudou a realidade 
da saúde pública do País.

Então, eu quero, mais uma vez, fazer o registro 
desse evento no Auditório Petrônio Portella. Como eu 
disse, há pouco, ele contou com mais de 500 lideran-
ças médicas do Brasil; contou com a presença de inú-

meros Deputados Federais e de inúmeros Senadores, 
como V. Exª, que nos honrou com a sua presença para 
esse evento.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Senador Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pois 
não, Senadora Vanessa.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento. 
Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, aqui está este 
Plenário debatendo uma questão importante. Muitos 
têm sido os Parlamentares, médicos ou não, que têm 
subido à tribuna para falar dessa questão, da necessi-
dade de uma melhor distribuição dos médicos no Brasil. 
Eu, inclusive, elogiei muito; destaquei muito o fato de 
o próprio Conselho Federal de Medicina ter divulgado 
uma pesquisa recente, fruto de um estudo, mostrando 
que apenas a metade, aproximadamente, dos médi-
cos brasileiros atuam no sistema público, ou seja, no 
Sistema Único de Saúde, e que, em muitas regiões 
do Brasil, como a minha Região Norte, o meu Estado 
do Amazonas, a média de número de habitantes por 
médicos não chega a meio, ou seja, a cada mil habi-
tantes não chega a meio médico. Então, é óbvio que 
precisamos encontrar uma solução. Como V. Exª, eu 
sempre defendi que a solução não está em uma única 
medida; um conjunto de medidas é que será capaz de 
trazer uma resolução mais efetiva e permanente para 
esse problema. Agora, Senador, eu acho que nós não 
precisamos medir o tamanho do País, ou se nós somos 
ou não o País que tem o maior número de universidades 
que oferecem o curso de Medicina. O que nós temos 
que ver é se as necessidades da população brasileira 
estão sendo atendidas ou não. 

(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 

E aí, de fato, nós precisamos resolver esse problema, 
porque o povo não está sendo atendido como deveria, 
principalmente nas periferias das grandes cidades e 
nos interiores dos nossos Estados. Principalmente. 
Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é ver 
a qualidade do ensino. 

(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– O valor da mensalidade do ensino de Medicina numa 
faculdade particular se aproxima de R$5 mil. V. Exª, 
como médico, sabe bem disto: de R$5 mil. Então, o 
que nós temos que auferir é boa qualidade, assim 
como a vinda de médicos estrangeiros. Porém, a vin-
da não só de médicos, mas a de qualquer profissional 
estrangeiro para o Brasil tem que ocorrer mediante cri-
térios. Agora, será que o Revalida é o melhor critério? 
As entidades médicas podem dizer: “Não aceitamos 
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qualquer tipo de revisão ou de flexibilização”. Nada é 
passivo ou está fechado a qualquer mudança que vise 
a melhorar. Então, eu acho que é preciso, sim, que a 
gente reveja. Eu sou defensora de que façamos com 
que o Governo brasileiro, juntamente com as entidades 
médicas, façam uma revisão no Revalida. O que é o 
Revalida? É uma prova tipo vestibular. Eu acho que, 
para garantir que o médico seja um bom profissional, 
que atenda o povo brasileiro, ele precisa mais do que 
uma prova. Muito mais. Quem sabe complementação 
do estudo, um acompanhamento. Então, é isso que 
nós queremos. 

(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Agora, eu sempre tenho dito – Senadora Ana Amé-
lia, já estou concluindo –, Senador Davim, que essas 
soluções terão que vir com a participação dos médicos. 
Os médicos têm que sentar à mesa. As suas entidades 
têm que sentar à mesa, para, junto com o Governo, 
com os prefeitos, com os governadores, buscar e en-
contrar a solução para esse problema. No mais, cum-
primentar V. Exª, que tem sido um dos lutadores pela 
causa dos médicos. E, sem dúvida nenhuma, assim 
como os médicos querem uma carreira de Estado, os 
outros profissionais também precisam dela, e eu sou 
uma defensora de carreiras de Estado para inúmeros 
profissionais que atuam no serviço público. Parabéns, 
Senador!

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obri-
gado. 

Só para concluir, Presidenta. Senadora, eu con-
cordo com V. Exª. Eu acho que o Brasil precisa, o Go-
verno precisa levar a saúde para a sociedade, para 
todos os brasileiros, estejam onde estiverem. Agora, 
antes, precisa fazer a parte dele. Precisa de uma política 
de recursos humanos, para interiorizar o profissional. 
Não só médico; todo e qualquer profissional de saúde 
tem que exercer sua atividade e levar o seu trabalho 
a todos os brasileiros que precisem dele. Mas preci-
sa de uma política de interiorização antes de abrir as 
porteiras. Precisa investir e gastar com a saúde o que 
é para ser gasto. 

Então, por exemplo, em relação à regulamentação 
da Emenda nº 29, infelizmente, saímos daqui frustra-
dos. Era para a União gastar os 10%. No ano passado, 
o Governo deixou de executar 11 bilhões na saúde. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Então, 

não será com soluções facilitadas que nós vamos re-
solver esse problema. Nós precisamos de um investi-
mento verdadeiro na saúde, porque a saúde no Brasil 
é subfinanciada. Nós precisamos de política de recur-
sos humanos capaz de levar o profissional de saúde 

para o interior do Brasil. Se nada disso der certo, aí 
poderemos pensar em outras soluções, mas essas 
soluções não existiram ainda; não foram levadas a 
cabo. Portanto, nós acreditamos. E a prova de que o 
nosso discurso está correto é que, só foi o Governo 
estabelecer o Provab, que já contratou mais de 4.300 
médicos. Por quê? Porque há a garantia do salário, há 
a garantia da educação continuada à distância e há o 
estímulo para a especialização do profissional. 

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O pro-

fissional precisa de segurança jurídica (Fora do mi-
crofone), e tenho absoluta certeza de que não faltará 
médico no interior do Brasil. 

Vamos defender uma carreira de Estado para a 
saúde, e todos nós vamos brindar com uma saúde di-
ferente neste País, que é o que todos nós queremos.

Obrigado, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Eu cumprimento o Senador Paulo Davim, que 
falou pela Liderança do Partido Verde. 

Esse tema, realmente, é uma agenda relevante 
e compromisso de todo o Congresso Nacional, do Se-
nado e da Câmara.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Acir Gurgacz.

O próximo orador, pela Liderança do PT, é o Sena-
dor Eduardo Suplicy. O Senador Blairo Maggi, inscrito; 
Alvaro Dias e Romero Jucá também estão inscritos, 
além da Senadora Kátia Abreu, do Senador Randol-
fe Rodrigues, do Senador Rodrigo Rollemberg e do 
Senador João Costa, que são Líderes dos Partidos.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senadora.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Pela 
ordem, neste momento, na lista de inscritos – eu esti-
ve com a senhora agora há pouco –, eu seria depois 
do Senador Acir Gurgacz.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – É o Senador Eduardo Suplicy. O Senador Acir 
é orador inscrito. 

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – O 
próximo seria o Suplicy. E depois?

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O orador inscrito, Senador Blairo Maggi, e V. Exª.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Obri-
gada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
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Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que 
nos acompanham pela TV Senado, pela rádio Senado, 
trago, nesta tarde, tema que tem sido, com frequência, 
debatido nesta Casa nos últimos dias e que é de uma 
importância muito grande para toda população brasi-
leira: o Fundo de Participação dos Estados. Esse fundo 
tem, como principal objetivo, diminuir as desigualdades 
sociais entre os Estados e as regiões brasileiras. Ora, 
se o objetivo fundamental desse fundo é promover o 
equilíbrio social e econômico entre os Estados e as 
regiões do País, o justo é que os Estados mais pobres 
ou em desenvolvimento recebam uma parcela maior 
do Fundo de Participação dos Estados brasileiros. 

No entanto, essa função de reduzir as desigual-
dades sociais entre os entes da Federação não vinha 
sendo cumprida pelas regras em vigor até dezembro 
de 2012, tanto é que, entre os argumentos empregados 
pelo STF, para demonstrar a inconstitucionalidade das 
regras, destaca-se a afirmação de que os coeficien-
tes em vigor, por terem sido fixados, não promoviam o 
equilíbrio socioeconômico entre os Estados brasileiros.

De acordo com o Tesouro Nacional, os Estados 
que mais receberam recursos, entre janeiro e dezem-
bro de 2012, foram, pela ordem: Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Pernambuco e Pará. Todavia, o Acre, que rece-
beu R$1,6 bilhão, em 2012; o Amapá, R$1,6 bilhão; 
Rondônia, R$1,3 bilhão; e Roraima, R$1,2 bilhão, são 
os que mais dependem desse dinheiro, visto que os 
repasses do fundo representam entre 60% e 70% de 
seus orçamentos anuais. 

Em que pese a nobre finalidade do FPE, o es-
tudo elaborado pela empresa Tendências Consultoria 
indica que os efeitos dos repasses para reduzir as 
desigualdades econômicas entre os Estados é prati-
camente nula. Isso porque não há estímulos federais 
para que esses recursos sejam usados para financiar 
infraestrutura, saneamento ou gasto com a educação 
– que não é gasto, mas investimento tudo aquilo que 
se gasta com educação.

O que ocorre é que a maior parte dos recursos 
repartidos com os Estados tem sido usada para gas-
tos correntes, como salários. Porém, o problema não 
está apenas na distribuição desigual dos recursos, mas 
praticamente na sua aplicação. 

Portanto, temos de aproveitar este momento em 
que tramitam no Congresso Nacional diversas proposi-
ções, tratando de novas regras para a partilha do FPE, 
para estabelecermos mecanismos que promovam de 
fato o desenvolvimento sustentável dos Estados mais 
pobres das Regiões Norte e Nordeste. Estados novos, 
como os Estados do Amapá, Roraima, Acre e Rondônia, 
meu Estado, criado há 30 anos, que eram Territórios 
Federais, possuem população reduzida e menor desen-

volvimento econômico devido ao recente processo de 
ocupação nesses Estados novos. Para esses Estados, 
o uso dos critérios da população e renda familiar per 
capita invertida, previstos no substitutivo, provocará 
redução significativa na participação dos Estados do 
Norte do nosso País. 

No Estado de Rondônia, o índice será reduzido 
de 2,81% para 2,44%, o que poderá acarretar perdas 
de aproximadamente R$260 milhões no ano de 2013. 
Outros 14 Estados sofrerão perdas semelhantes. Esses 
são os índices previstos na proposta, que está mais 
próxima de um acordo, que é a proposta do Senador 
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que tramita como 
emenda substitutiva a oito projetos sobre o tema aqui 
nesta Casa. 

No entanto, é preciso considerar que há no Con-
gresso Nacional 24 projetos de lei complementar, sendo 
16 da Câmara dos Deputados e 12 do Senado Fede-
ral. Eu mesmo apresentei uma proposta de emenda à 
Constituição, a PEC nº 125/2011, que propõe destinar 
10% do produto da arrecadação das Contribuições So-
ciais e de Intervenção do Domínio Econômico, divididos 
igualmente ao Fundo de Participação dos Estados e 
ao Fundo de Participação dos Municípios.

A proposta do Senador Walter Pinheiro pretende 
estabelecer um ponto de equilíbrio entre as necessi-
dades das 27 unidades federativas. Porém, pelo que 
avaliamos até o momento, as desigualdades são man-
tidas e até aprofundadas, em alguns casos.

O relatório da emenda substitutiva estabelece 
que os repasses atuais serão mantidos como piso, e 
os reajustes para 2013 e 2014 seriam baseados em 
apenas dois critérios: população e o fator inverso da 
renda per capita nominal domiciliar.

Apesar dessas limitações, a proposta é muito 
positiva, na medida em que dará ao Congresso Na-
cional um prazo de cinco anos para discutir as novas 
regras que seriam instituídas em definitivo, a partir do 
ano de 2018. 

Portanto, entendo que o melhor seria aprovarmos 
esse substitutivo como está, para segurarmos a parti-
lha dos recursos este ano, mas assumirmos o compro-
misso, desde já, de discutir a fundo as novas regras, 
para que possam ser adotadas de forma gradual e até 
corrigidas, nesse período de transição.

Entendo que as contribuições que não foram in-
corporadas neste momento poderão seguir seu ritmo 
normal de tramitação e contribuir para o aperfeiçoa-
mento das partilhas dos recursos do FPE, neste perí-
odo de transição, bem como para a construção de um 
novo Pacto Federativo. 

O ponto de partida para essa discussão tem que 
ser exatamente a finalidade desse fundo, qual seja a de 
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promover a redução das desigualdades entre Estado e 
regiões brasileiras e incentivar a capacidade de investi-
mento e autonomia econômica dos Estados, sobretudo 
os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que 
mais dependem dos repasses constitucionais.

De nada adiantará estabelecermos novas regras 
se elas não servirem para reduzir as desigualdades 
sociais entre os Estados brasileiros. Portanto, as re-
gras e índices de repasse devem levar em conta in-
dicadores sociais como educação, saneamento bási-
co, habitação, saúde e pobreza, além dos critérios já 
adotados de população e o fator inverso da renda per 
capita nominal domiciliar.

Nesse sentido, estudo desenvolvido no ano pas-
sado pelo Ministério da Fazenda para avaliar o impacto 
social e econômico das transferências do FPE e para 
auxiliar na elaboração de uma nova formulação para 
a distribuição desses recursos a partir de 2013, evi-
dencia as disparidades nesses indicadores sociais das 
Regiões Norte e Nordeste, em relação às Regiões Sul 
e Sudeste do nosso País.

Esses indicadores sustentam a percepção de 
que temos um Sul rico e um Norte/Nordeste pobre e 
com dificuldades para se desenvolver. Por mais que 
possamos comemorar avanços na erradicação da po-
breza e da miséria nas Regiões Norte e Nordeste, com 
os programas de redistribuição de renda do Governo 
Federal nos últimos 10 anos, os números atuais con-
firmam que nessas regiões ainda está concentrada a 
pobreza do Brasil, em grau bem superior às demais.

As Regiões Norte e Nordeste concentram os 
piores resultados da taxa de mortalidade infantil, que 
estão relacionadas às condições de gestação, do parto 
e da própria integridade física da criança, bem como 
às condições socioeconômicas e do meio ambiente, 
com predomínio das causas infecciosas, segundo os 
especialistas da área.

A análise da educação, tomando como referência 
a taxa média de analfabetismo no Brasil, apresenta con-
trastes significativos e evidencia as dificuldades a serem 
superadas pelas Regiões Norte e Nordeste do País.

No tocante ao abastecimento de água, os Esta-
dos da Região Norte estão mais distantes da média 
nacional, registrando patamares diferenciados com 
percentuais de domicílios com água oscilando entre 
39% (caso de Rondônia).

A análise da taxa de pobreza evidencia a dispa-
ridade nos resultados dos Estados das Regiões Norte 
e Nordeste, todos com percentuais acima da média do 
Brasil. A maior taxa fica com o Nordeste, no Estado de 
Alagoas, com 47%, e a menor na Região Norte, mais 
precisamente no meu Estado de Rondônia, com 23%. 
Ou seja, apesar das dificuldades enfrentadas na saú-

de, educação, saneamento e infraestrutura, o Estado 
de Rondônia tem bom desempenho econômico e boa 
renda per capita.

Portanto, Srª Presidenta, as regras e índices de 
repasse devem levar em conta indicadores sociais 
como educação, saneamento básico, habitação, saú-
de e pobreza, além da compensação ambiental para 
os Estados que possuem reservas florestais e dos cri-
térios já adotados de população e o fator inverso da 
renda per capita nominal domiciliar. Poderíamos, por 
exemplo, incluir o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) neste cálculo.

O FPE tem que servir como indutor do desenvol-
vimento, e, por isso, creio que também será necessário 
criarmos mecanismos para que os recursos sejam in-
vestidos necessariamente em educação, infraestrutura 
e, principalmente, em saneamento básico. 

Ademais, Estados da Amazônia, como o nosso 
Estado de Rondônia, precisam receber, também, uma 
compensação financeira pela proteção florestal que 
exercem suas unidades de conservação e reservas 
indígenas que existem na Amazônia, em especial no 
nosso Estado de Rondônia. 

Afinal, como poderemos diminuir as desigualda-
des sociais se não avançarmos em passos largos, de 
maneira adequada, para resolver o problema da re-
gularização fundiária rural e urbana, da restauração 
das rodovias federais e ampliação da malha viária da 
Amazônia? Como poderemos diminuir as desigualda-
des se não pudermos plantar determinadas culturas 
na Amazônia e não receber nenhuma compensação 
financeira por isso? A Amazônia não pode ser penali-
zada por ter uma riqueza, que é a nossa floresta. Nós 
precisamos de uma compensação financeira para aju-
dar a melhorar a qualidade de vida de quem mora na 
Amazônia, em especial no nosso Estado de Rondônia.

Srª Presidenta, temos de aproveitar este período 
de transição das regras do FPE para estabelecer um 
novo Pacto Federativo, com que possamos, realmen-
te, reduzir as desigualdades sociais em nosso País e 
ser, de fato, um País de todos, um País rico e um País 
sem miséria.

Eram essas as minhas palavras nesta tarde, Srª 
Presidenta.

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz. 
Esse é o tema que temos aqui, o grande desafio 

a discutir, porque é uma questão complexa e o Rela-
tor Walter Pinheiro está tratando de equacionar tantas 
demandas em torno desse tema.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está em votação o Requerimento nº 235, de 
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2013, do Senador Roberto Requião, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no período 
de 16 a 23 de abril de 2013, para representar o Brasil 
como membro do Parlamento do Mercosul no proces-
so eleitoral paraguaio.

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

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Convido, para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito pela Liderança do Partido dos Trabalhadores, 
o Senador Eduardo Suplicy.

O próximo orador inscrito será o Senador Cyro 
Miranda, em permuta com o Senador Blairo Maggi, e, 
em seguida, a Senadora Kátia Abreu, pela Liderança 
do Partido.

Com a palavra, o Senador Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Querida Srª 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, eu hoje quero falar 
sobre um tema tão caro aos Senadores, em especial 
ao Senador Cristovam Buarque, que tem dedicado sua 
vida e seu mandato à educação.

Também quero aqui dizer da importância para o 
Rio Grande do Norte e para Pernambuco do que vou 
falar, pois, há exatamente 50 anos, no Município de An-
gicos, no Rio Grande do Norte, na presença do então 
Presidente da República, João Goulart, do Ministro da 
Educação Paulo de Tarso Santos, do Governador do 
Estado, Aluízio Alves, e do Secretário da Educação, 
Calazans Fernandes, ocorreu a formatura da primeira 
turma de adultos alfabetizados pelo Professor Paulo 
Freire e por sua equipe de monitores do Departamen-
to de Extensões Culturais da Universidade Federal do 
Recife. Angicos foi escolhida para a experiência pio-
neira de combate ao analfabetismo, que atingia 70% 
da população do Estado e 75% do Município.

Conforme conta Ana Maria Araújo Freire, ou Nita 
Freire, em seu extraordinário livro Paulo Freire, Uma 
História de Vida, da Editora Villa das Letras, publicado 
em 2005, o método criado consistia de três etapas: in-
vestigação, tematização e problematização. Disse ela:

As dezessete palavras geradoras, tiradas do 
contexto da situação sociológica, da linguagem 
dos/as alfabetizados/as de Angicos, dentre 
cerca de quatrocentas delas anotadas nos 
diálogos preparatórios, foram, após análises 
dos psicolinguistas, sociólogos e pedagogos 
da equipe do SEC – Serviço de Extensão Cul-
tural da Universidade do Recife: belota – milho 
– expresso – xique-xique – voto – povo – sa-

pato – chibanca – salina – goleiro – tijela – co-
zinha – jarra – fogão – bilro – almofada – feira.

Fecha aspas. Tipicamente, palavras que tinham 
muito a ver com o cotidiano daquela população.

Carlos Lyra, um dos monitores, explica, nas suas 
palavras:

Como o método é audiovisual, fazemos fi-
chas coloridas, para projetar, contendo situ-
ações de trabalho próprias ao grupo e com 
palavras-chave. Esta projeção pode ser feita 
por epidiascópio, retroprojetor, projetor opa-
co, projetor de diafilme (a querosene), ou por 
qualquer outro tipo de projetor, mesmo caseiro. 
(A importância do projetor é muito grande. É a 
melhor maneira de fazer gravar uma palavra...
Na pesquisa de Angicos 66 adultos informa-
ram que iam aprender a ler e escrever “para 
melhorar de vida”; 26 “para ser motorista”; 23 
para “ler jornal”; 20 “para ser professor”; ou-
tras 20 “para ser boa costureira”; 18 “para ficar 
sabendo”; 17 “para escrever cartas”; 10 “para 
votar”; 7 “para dirigir-se”; 4 “para ser músico” 
e 4 “para ler a Bíblia”.

De um total de 300 alfabetizados, 156 eram ho-
mens e 143 mulheres, 159 casados, 130 solteiros, 5 
viúvos, 3 amasiados. Quanto às suas ocupações: 94 
domésticas, 46 operários, 38 agricultores, 24 artesãos, 
18 serventes de pedreiro, 15 pedreiros, 7 comerciantes, 
3 motoristas, 3 carpinteiros, 10 lavadeiras de roupa, 3 
bordadeiras, 7 funcionários, 1 parteira, 2 mecânicos, 
1 vaqueiro, 1 soldado, 1 prostituta, 1 jornaleiro e 5 de-
socupados.

O Curso de Formação de Pessoal foi feito sob a 
liderança de Marcos Guerra, com total apoio da uni-
versidade.

Aliás, hoje, na cidade de Angicos, no Rio Grande 
do Norte, há uma comemoração, no auditório central do 
campus de Angicos, também na Escola Estadual José 
Rufino, um dos conferencistas que, neste horário, jus-
tamente, está falando da colaboração de Paulo Freire, 
o Dr. Marcos José de Castro Guerra, ex-coordenador 
do Círculo de Cultura. Ele vai falar sobre as 40 horas 
de Angicos, as vítimas da Guerra Fria.

Também haverá apresentação cultural amanhã, 
no auditório central do campus de Angicos. Haverá o 
lançamento da Revista de Informação do Semiárido 
– Risa; haverá mesa redonda sobre as 40 horas de 
Angicos, Paulo Freire e sua influência, com Moacir Ga-
dotti, do Instituto Paulo Freire; Joaquim Alcoforado, da 
Universidade de Coimbra, Portugal; com a mediação 
da Drª Rita Diana de Freitas Gurgel.
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No Círculo de Cultura, haverá relatos das experi-
ências dos ex-coordenadores dos círculos de cultura; 
e ex-educandos das 40 horas, no campus de Angicos.

É preciso ressaltar que, inclusive, a Governado-
ra Rosalba Ciarlini, do Rio Grande do Norte, decre-
tou, num ato de homenagem aos 50 anos do método 
de alfabetização idealizado por Freire, que 2013 seja 
considerado o Ano Paulo Freire da Educação do Rio 
Grande do Norte.

Em 1963, a convite do Ministro Paulo de Tarso, 
Paulo Freire foi levado a realizar uma campanha na-
cional de alfabetização. Em 21 de janeiro de 1964, por 
meio do Decreto-Lei nº 53.465, instituiu-se o Programa 
Nacional de Alfabetização mediante o uso do Sistema 
Paulo Freire. Um dos primeiros decretos do Governo 
Militar após o golpe de 1º de abril de 1964 foi aquele 
que revogou o decreto que instituiu o Programa Na-
cional de Alfabetização.

Diz Nita Freire:

A consequência maior de sua luta por um Bra-
sil melhor e mais justo levou-o, a partir de seu 
país, a deixar para trás a sua cidade querida 
[Recife], quando tinha acabado de completar 
43 anos de idade. “Seu pecado” [entre aspas] 
foi alfabetizar para a conscientização e a par-
ticipação política. Alfabetizar para que o povo 
emergisse da situação de dominado e explora-
do e que assim se politizando pelo ato de ler a 
palavra, pudesse reler, criticamente, o mundo. 
Seu difundido Método de Alfabetização Paulo 
Freire tinha suporte nessas ideias que tradu-
ziam a realidade da sociedade injusta e discri-
minatória que constituímos. E que precisava 
ser transformada. Perseguido, Paulo precisou, 
para preservar a sua vida, partir para um exílio 
de mais de quinze anos.

E é muito bonita a forma como Paulo Freire de-
senvolveu o seu método, conforme ele um dia relatou 
em entrevista ao Pasquim, reproduzida no livro de 
Nita Freire.

Palavras de Paulo Freire:

O meu menino mais novo... tinha dois anos, e 
havia um reclame na televisão de Nescau, em 
que aparecia a lata do Nescau e havia uma 
cançãozinha que dizia “Nescau, Nescau...” – 
não me lembro mais do resto.
Um dia eu ia com ele sentado no meu colo e 
quando o jipe fez uma curva numa rua, havia 
um imenso placar trepado em cima de uma 
dessas estaçõezinhas de tomar ônibus, com 
a lata de Nescau, e quando o jipe voltou, ele 
olhou e disse “Nescau, Nescau” e cantou a can-

çãozinha. Quer dizer, ele leu a palavra. Então 
isso me deu mais força ainda. Então [diz Pau-
lo Freire] eu fiz a minha primeira experiência 
com Mãe. Era a nossa cozinheira, uma mulher 
formidável... Eu perguntei a ela se ela gostaria 
de dar uma contribuição, me ajudando a pro-
curar um caminho melhor para o povo brasi-
leiro a ler e escrever. E ela disse que aceitava. 
Ai então eu a levei para a minha biblioteca e 
projetei um menino desenhado. Olha gente, 
não por mim, e escrito embaixo menino... Eu 
disse “Maria, o que é isso?” Ela disse “é um 
menino.” Eu disse “OK, é um menino”. Então eu 
tirei aquele desenho e apresentei o segundo: o 
mesmo menino, escrito embaixo meni. Deixei 
projetado algum tempo e disse “o que é isso”, 
e ela disse “é um menino” de novo. Eu disse 
“mas então tem alguma diferença grande em 
tudo isso que está aí na parede”? Tem alguma 
diferença em relação ao que eu projetei antes? 
“Ela disse “tem, aqui ta faltando um pedaço”. 
Aí eu projetei um terceiro desenho, que tinha 
escrito meno. Aí eu disse “e agora, Maria?” 
ela disse “agora falta o do meio”. Apresentei 
um outro com nino. E ela disse “agora falta o 
princípio.” Quando ela disse isso, ela disse: 
“dotor, tô com a cabeça doendo” (risos). “Mãe, 
eu disse, a cabeça dói, porque tu trabalhaste 
agora diferentemente. Tu trabalhas o dia todo 
nessa casa, lavas tudo e não te cansas. Mas, 
agora, esse trabalho é diferente. Se eu fizer o 
teu trabalho eu me canso. Mas uma coisa que 
está errada é que eu não faço o teu e tu não 
fazes o meu. E um dia vai chegar em que eu 
faço o teu e tu fazes o meu. E a gente cansa 
menos.” Eu agradeci a ela e ela me deu um 
cafezinho. Aí eu disse a mim mesmo “não tem 
nada de introjetar e extrojetar”, o negócio é na 
base da compreensão crítica da palavra. E aí 
fui em frente. E comecei a fazer as primeiras 
experiências já a nível assim crítico. O primeiro 
grupo com que eu trabalhei me deu resulta-
dos extraordinários. E nunca mais parou. Mas 
você vê o seguinte aí: que aí a questão não era 
somente técnico-metodológica, mas a ques-
tão de fundo aí é a capacidade de conhecer, 
associada à curiosidade em torno do objeto. 
Essa é a minha insistência. O resto são os me-
lhores meios de que tu te serves para ajudar 
a curiosidade de saber. É a curiosidade que 
tem que ser estimulada ... É a reinventividade.

O sentido maior da contribuição do Prof. Paulo 
Freire, que, em seu retorno ao Brasil como Professor 
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da Unicamp, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como Secretário da Educação do governo Luiza 
Erundina, criador do Mova e de tantas outras iniciati-
vas, foi muito bem captado pelo escrito de Frei Betto na 
quarta capa da Pedagogia da Autonomia, nas edições 
do Brasil e Itália, denominada: Obrigada, Professor.

Diz Frei Betto:

Foram as suas ideias, professor, que permiti-
ram a Lula, o metalúrgico, chegar ao governo. 
Isso nunca acontecera antes na história do 
Brasil e, quiçá, na do mundo, exceto pela via 
revolucionária. Falo da eleição a presidente da 
República de um homem que veio da miséria; 
enfrentou, como líder sindical, uma ditadura 
militar; fundou um partido de esquerda numa 
nação onde a política pública sempre foi ne-
gócio privado da elite.
No dia da posse, ao discursar do púlpito do 
Palácio do Planalto, Lula declarou que não era 
resultado de si mesmo, mas da história de luta 
do povo brasileiro. É claro, professor, que não 
ignoramos a reação indígena à chegada do 
colonizador, fosse ele português, francês ou 
holandês; os quilombos dos escravos libertos; 
as revoltas populares que marcaram o período 
pré-republicano, como a Rebelião Mineira lide-
rada por Tiradentes. Não olvidamos anarquis-
tas e comunistas, a Coluna Prestes, a Aliança 
Nacional Libertadora, a Ação Católica, o ISEB 
e as Ligas Camponesas.
Mas a sua pedagogia, professor, permitiu que 
os pobres se tornassem sujeitos políticos. Até 
então, o protagonismo dos pobres tendia ao 
corporativismo ou não passava de revoltas 
desprovidas de um projeto político abrangente. 
Assim, eles só se destacavam como figuras de 
retórica no vocabulário da esquerda.
Marx e Engels eram intelectuais (e é bom lem-
brar que Engels era também empresário bem 
sucedido). Lênin, Trotsky e Mao também eram 
intelectuais. Che era médico e Fidel, advoga-
do. Em nome dos pobres, e quase sempre a 
favor deles, os intelectuais comandavam. E os 
pobres eram comandados.
Graças às suas obras, professor, descobriu-
-se que os pobres têm uma pedagogia própria. 
Eles não produzem discursos abstratos, mas 
plásticos, ricos em metáforas. Não moldam 
conceitos; contam fatos. Foi o senhor que nos 
fez entender que ninguém é mais culto do que 
outro por ter freqüentado a universidade ou 
apreciar as pinturas de Van Gogh e a música 
de Bach. O que existe são culturas paralelas, 

distintas, e socialmente complementares. O que 
sei eu dos circuitos eletrônicos deste compu-
tador no qual escrevo? O que sabia Einstein 
sobre o preparo de um bom feijão tropeiro? 
No entanto, a cozinheira pode passar a vida 
sem nenhuma noção das leis da relatividade. 
Mas Einstein jamais pôde prescindir dos co-
nhecimentos culinários de quem lhe prepara-
va a comida.
O pobre sabe, mas nem sempre sabe que sabe. 
E quando aprende é capaz de expressões 
como esta que ouvi da boca de um senhor, 
alfabetizado aos 60 anos: “Agora sei quanta 
coisa não sei”. O senhor, professor, fez com 
que o pobre conquistasse vez e voz, soubes-
se que sabe, e que seu saber é tão intelectual 
quanto o daqueles que, doutorados em filoso-
fia ou matemática, ignoram como assentar a 
laje de uma casa, tecer um cesto de vime ou 
semear o trigo na época certa.
O senhor fez os pobres conquistarem autoes-
tima. Graças ao seu método de alfabetização, 
eles aprenderam que “Ivo viu a uva” e que a 
uva que Ivo viu e não comprou é cara porque 
o país não dispõe de política agrícola adequa-
da e nem permite que todos tenham acesso à 
alimentação básica. E só o pobre sabe o que 
significa passar fome. Por isso, professor, foi 
preciso que um pobre chegasse ao governo 
para priorizar o combate à fome e adotar como 
critério de êxito administrativo o acesso de toda 
a população a três refeições diárias.
O senhor nos ensinou que ninguém ensina 
a ninguém, mas ajuda o outro a aprender. 
Graças ao seu fórceps pedagógico, extraiu a 
pedagogia do oprimido e sistematizou-a em 
suas obras. Pois o arrancou da percepção da 
vida como mero fenômeno biológico para a 
percepção da vida como processo biográfico. 
Os pobres fazem história, como demonstram 
os quarenta anos de atuação dos movimen-
tos sociais que levaram Lula à presidência. 
Foi a sua pedagogia de conscientização (na 
verdade, a dos pobres que, repito, o senhor 
sistematizou) que possibilitou a organização e 
a mobilização dos excluídos. Deu consistência 
dinâmica às Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), aos movimentos populares, às oposi-
ções sindicais, aos sindicatos combativos, às 
ONGs, aos partidos progressistas.
Ao longo das últimas quatro décadas, seus 
“alunos” foram emergindo da esfera da inge-
nuidade para a esfera da crítica; da passivi-
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dade à militância; da dor à esperança; da re-
signação à utopia. Convencidos pelo senhor 
de que são igualmente capazes, eles foram 
progressivamente ocupando espaços na vida 
política brasileira, como militantes das CEBs, 
do PT, do MST e de tantos outros movimentos.

Lula, Professor Paulo Freire, é a expressão mais 
notória desse processo. Daí a empatia que havia entre 
ele e o senhor. O senhor forneceu-lhe as ferramentas, 
e ele, como bom torneiro-mecânico, fez o protótipo da 
chave que abriu aos oprimidos as portas da política 
brasileira. Basta conferir o atual Ministério, integrado 
por gente que veio daquilo que a elite denomina de 
escória. Marina Silva, do Meio Ambiente, foi seringueira 
e aprendeu a ler aos 14 anos; Miro Teixeira, das Co-
municações, foi criança de rua na Praça Mauá, no Rio.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Olívio Dutra, das Cidades, foi militante da Pastoral 
Operária e bancário; Ricardo Berzoini; e outros.

Permita que eu conclua, aqui, com a minha última 
página, Senadora Presidenta Ana Amélia.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– “Por este novo Brasil” – conclui – “muito obrigado, 
Professor Paulo Freire”, nas palavras de Frei Betto.

Mas eu quero perguntar, na minha conclusão: 
como se encontra a alfabetização hoje?

No momento em que homenageamos o cinquen-
tenário da primeira turma de formandos alfabetizados 
pelo Professor Paulo Freire, é importante saber quan-
to falta para a população brasileira se tornar 100% 
alfabetizada.

Nos últimos 20 anos, a taxa de analfabetismo en-
tre as pessoas de 15 anos ou mais passou de 17,7%, 
em 1992, para 12,4%, em 2001, e 8,6% em 2011, cor-
respondendo a 12,9 milhões de pessoas. A proporção 
de analfabetos de 15 anos ou mais, em 2011, era…

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – … 

era 10,2% na Região Norte; 16,9% no Nordeste; 4,8% 
no Sudeste; 4,9% no Sul; e 6,3 no Centro-Oeste. Era 
de 6,5% na área urbana e de 21,2% na área rural; de 
8,8% entre homens e de 8,45% entre mulheres. Na po-
pulação branca, 5,3% e, entre pretos ou pardos, 11,8%.

Na mesma linha de decréscimo, no Município de 
São Paulo, a taxa de analfabetismo entre as pessoas 
de 15 anos ou mais passou de 4,5%, em 2000, para 
3,2%, em 2010. Caiu de 354.049 para 281.847 pes-
soas, respectivamente.

A melhor homenagem que podemos prestar a 
Paulo Freire será perseguirmos nessa luta, multiplican-
do os esforços em todos os níveis de Governo para 

erradicarmos do Brasil o analfabetismo, no mais breve 
espaço de tempo possível.

Que bom que o Brasil, hoje, reconhece o extra-
ordinário talento e contribuição desse grande homem 
que foi Paulo Freire. Hoje há 31 logradouros – como 
ruas, praças, avenidas – denominados Paulo Freire 
em todo o Brasil. Sabem quantas escolas existem, no 
Brasil, com o nome de Paulo Freire? São 303 escolas, 
isso segundo dados de 2005 do livro de Anita Freire. 
É possível que agora tenhamos mais.

Que merecida homenagem aqui quero transmi-
tir com todos vocês. Muito obrigado, Professor Paulo 
Freire, pelo legado. Só falta agora todos canalizarmos 
a sua energia, o seu exemplo para, em cada lugar do 
Brasil, efetivamente alfabetizarmos todos aqueles que 
ainda não sabem ler e escrever.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigado, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Possamos nós, Senadores e Senadoras, colaborar 
para esse propósito, inclusive os Deputados Federais 
e Deputados Estaduais, que estão hoje aqui para ho-
menagear agora a Proposta de Emenda à Constituição 
das Empregadas Domésticas, muitas das quais ainda 
precisam ser alfabetizadas em nosso País.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Suplicy. Cumprimentos pelo 
seu pronunciamento.

Nós estamos aguardando a chegada do Presi-
dente do Senado Federal, Renan Calheiros, para a 
cerimônia de promulgação da PEC 72.

O Coral do Senado já está aguardando.
Mas vamos dar continuidade até a chegada do 

Presidente Renan Calheiros. 
Convido para falar o próximo orador inscrito, Se-

nador Cyro Miranda. Se o tempo for adequado, ainda 
poderá falar a Líder do PSD, Senadora Kátia Abreu. 
Eles poderiam falar antes da cerimônia de promulga-
ção da PEC dos empregados domésticos.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana Amélia; 
Srªs e Srs. Senadores; TV, jornal, rádio e Agência Se-
nado; senhoras e senhores, o Ministro da Educação 
Aloizio Mercadante deve as devidas explicações à 
sociedade brasileira, e, em particular, aos jovens bra-
sileiros sobre esse absurdo que ocorreu na correção 
das provas de redação do Enem.

Aceitar uma receita de macarrão instantâneo ou 
o Hino do Palmeiras no meio de duas provas e ainda 
atribuir notas que as aprovam é, no mínimo, mais um 
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atestado de incompetência do MEC na realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio.

O Enem não passa um ano
O Enem não passa um ano sem ter algum episó-

dio para macular a imagem de um exame de extrema 
importância para a melhoria do ensino médio. Falta 
seriedade e competência na aplicação do Enem. 

Não se pode conceber que provas tirem nota má-
xima com gritantes erros ortográficos, como enchergar 
com “ch” e não com “x”; rasoável, com “s” e não com 
“z”; e trousse, com “ss” e não com “x”.

Como estão se sentindo os milhares de alunos 
que se prepararam com seriedade e afinco para o 
exame?

Como estão se sentido os alunos que procuram 
fazer as provas com esmero e capricho, mas desco-
brem que, para o MEC, sob o comando do Ministro, 
nada disso importa?

A forma como a correção da redação foi feita tor-
na o resultado do exame aleatório e sem sentido. O 
nosso temor é que, por trás dessa conduta, haja um 
desejo eleitoreiro de melhorar a educação brasileira 
por decreto e pela manipulação dos números. É a ló-
gica perversa: se os alunos costumam ir mal na prova 
discursiva, então se afrouxam os critérios e se aceita 
qualquer coisa.

Vale tudo para mostrar alguma melhoria na edu-
cação brasileira! Mas ainda bem que temos a imprensa 
que não deixa passar esse tipo de manobra vexatória 
e vergonhosa.

A verdade é que os governos do PT nada fizeram 
de expressivo para melhorar a educação brasileira em 
dez anos. Nossos jovens não têm acesso à educação 
de qualidade e, dia após dia, distanciam-se das quali-
ficações necessárias para a inserção no mercado de 
trabalho da sociedade do conhecimento.

Como bem assinala José Serra, em artigo intitu-
lado “O MEC deve desculpas aos estudantes”, quan-
tos horrores não se repetiram em milhões de provas 
discursivas?

De fato, Srªs e Srs. Senadores, quantos milhões 
de erros ortográficos e de conteúdo não se consuma-
ram nas provas discursivas do Enem?

O Enem se transformou num caso de polícia! E 
é tão grave a situação que caberia uma investigação 
da Polícia Federal e uma perícia em todas as provas 
para ver o que de fato ocorreu.

Isso é extremamente lamentável, porque o exa-
me, como evidencia a história, foi criado pelo ministro 
Paulo Renato Souza, no governo Fernando Henrique 
Cardoso, para avaliar a eficácia do ensino médio.

A ideia era exatamente a de propor ações para 
elevar a qualidade dessa etapa de formação, que se 

tem mostrado sofrível. Partiu do próprio Paulo Renato 
a diretriz para que faculdades e universidades passas-
sem a incorporar, de forma descentralizada e autôno-
ma, o desempenho dos estudantes do Enem entre os 
critérios de seleção.

Como bem observa o ex-Governador José Ser-
ra, em 2002, 340 instituições já seguiam essa diretriz.

O então Ministro Fernando Haddad resolveu dar 
uma resposta simples, mas errada, a um problema di-
fícil e complexo como é o de se avaliar o desempenho 
dos alunos do ensino médio. Haddad resolveu transfor-
mar o Enem no maior vestibular do mundo ocidental. 
Queria acabar com a angústia do vestibular!

É evidente que para adotar uma medida dessa 
natureza, seria necessária uma infraestrutura de gran-
des dimensões. O resultado não poderia ser outro. O 
Enem é realizado em diversas cidades do Brasil e en-
volve mais de quatro milhões de estudantes.

Os candidatos têm sido “Enemganados” ano 
após ano!

O MEC não tem a infraestrutura adequada e o 
saber acumulado para aplicar um exame de tamanha 
complexidade como é o Enem. Até hoje o MEC não 
dispõe de um banco de questões digno desse nome.

Os desastres na aplicação da prova foram um 
após o outro: quebras de sigilo, problemas de impres-
são, arbitrariedade na correção das redações, e mui-
tos outros.

O tiro do Ministro Haddad saiu literalmente pela 
culatra!

O Enem não acabou com a angústia dos estudan-
tes. Muito pelo contrário, hoje o Enem é uma loteria que 
desrespeita sistematicamente os alunos e desprestigia 
o Ministério da Educação. O Enem transformou-se num 
deboche, num atestado de incompetência. O Enem é 
hoje uma grande máquina arbitrária, que aprova ou 
reprova alunos segundo a vontade de uma burocracia, 
sem técnica, lógica ou transparência.

No ano passado, assistimos a uma revolta dos 
estudantes com as notas atribuídas às redações. Já 
era patente que algo de muito errado ocorria nessa 
área. Agora, a verdade veio à tona: ou os corretores 
das redações do Enem são despreparados e mal trei-
nados ou são deliberadamente cegos e nem sequer 
leram os textos na íntegra. É bem provável que nada 
tenham corrigido!

O pior, Srª Presidente, é que fica patente que um 
dos maiores vestibulares da Terra não dispõe da tecno-
logia necessária para avaliar a qualidade da correção.

Como bem observa José Serra, um exame dessa 
natureza e com tais características exige uma sofisti-
cada tecnologia de aferição da qualidade do próprio 
processo. Sem isso, o Enem perde a seriedade e a 
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credibilidade tão necessárias para um exame que pre-
tende ser mais democrático e pluralista.

E não nos venham com essa baboseira postada 
em redes sociais dizendo que querem acabar com o 
Enem. Aliás, esse tipo de reação às críticas, tão cos-
tumeiro de alguns radicais, nos faz lembrar os gover-
nos da ditadura militar, que em qualquer protesto ou 
reivindicação viam subversão.

A sociedade brasileira clama
A sociedade brasileira clama por seriedade, por 

transparência e respeito ao princípio de igualdade 
estabelecido pela Constituição de 1988 e comum nas 
sociedades em que prevalece o Estado de Direito.

Essa conduta do Ministro da Educação coloca 
em risco os princípios democráticos e republicanos.

Srªs e Srs. Senadores, todos são iguais peran-
te a lei. Com critérios tendenciosos como estes do 
Enem, esse princípio vai para a lata do lixo. O exame 
transforma-se numa fanfarronice, um jogo de azar vi-
ciado. O MEC deve desculpas à sociedade brasileira 
e aos milhares de jovens que fizeram o Enem. Mais 
do que desculpas, deve medidas sérias, capazes de 
dar ao Enem a justa dimensão e respeito almejados 
por todos os brasileiros.

É hora de o MEC demonstrar o mínimo de com-
petência e seriedade na aplicação de uma das mais 
importantes avaliações do ensino no Brasil. Deve ter 
a humildade de buscar exemplos no rigor das provas 
aplicadas pela Unicamp e pela USP, que exatamen-
te por saberem dessa bagunça que tem envolvido o 
Enem, não adotam o exame no processo seletivo dos 
seus vestibulares.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada. Cumprimento o Senador Cyro Miranda.
Convido a fazer uso da palavra, enquanto aguar-

damos a chegada do Presidente, a Senadora Kátia 
Abreu, pela Liderança do PSD. 

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Srª 
Presidente, colegas Senadores e Senadoras, colegas 
Deputados e Deputadas que estão aqui aguardando 
esse momento tão importante que é a comemoração 
da nossa PEC dos trabalhadores domésticos. Uma 
luta árdua, uma luta de longa data, que hoje é um so-
nho realizado por milhares e milhares de pessoas que 
trabalham nas nossas casas, quer sejam nas nossas 
cozinhas ou nos nossos jardins, pessoas importantes 
para as nossas famílias. 

Mas, Srª Presidente, eu gostaria aqui também de 
comemorar a Medida Provisória dos Portos. Quando 
eu cheguei a esta Casa, em 2007, tomei uma deci-
são que julgo importante para a minha vida e para o 

meu mandato. Eu decidi dedicar grande parte do meu 
mandato à infraestrutura e à logística do meu País. E, 
nessa imensidão de opções que nós temos por todo o 
Brasil, decidi procurar aqueles temas, dentro da infra-
estrutura e da logística, que mais dessem prejuízos ao 
Brasil. E encontrei duas bandeiras que resolvi adotar: 
a questão das hidrovias 

Resolvi adotar duas bandeiras. Uma delas foi a 
questão das hidrovias, porque não me conformava em 
ver hidrelétricas serem construídas em todos os rios 
do País sem o cuidado de deixar eclusas para que pu-
déssemos viabilizar as hidrovias, que são mais bara-
tas, mais eficientes, menos poluentes, em detrimento 
de outros modais.

A segunda bandeira, colegas Senadores e Se-
nadoras, foi a da questão dos portos. Eu não conse-
guia compreender, há sete anos, quando cheguei a 
esta Casa, que tínhamos –e temos – a melhor lei dos 
portos do mundo, que permite que uma infinidade, 
que uma variedade de tipos de portos possam ser 
construídos no Brasil. A lei, aprovada em 1993, dava 
autonomia e condições para que dois tipos de portos 
pudessem ser construídos no Brasil: o porto privado 
e o porto público. O porto público é aquele construído 
pela União, que faz toda a sua infraestrutura, e que, 
ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso, teve 
todos os seus terminais licitados para que a iniciativa 
privada pudesse ocupá-los. Quanto aos portos pura-
mente privados, infelizmente, no Brasil, só temos duas 
empresas nacionais que transportam carga própria 
que conseguem ter um porto privado: a Petrobras e a 
Vale do Rio Doce.

O que fazer com os demais, aqueles portos que 
precisam exportar carga de terceiros porque a carga 
própria, do dono do porto, não é suficiente para viabili-
zar o porto? Essas pessoas foram impedidas, durante 
anos e anos, de construir portos privados, inicialmente 
por uma resolução da Antaq, uma resolução criminosa 
contra o Brasil, e, posteriormente, por um decreto muito 
piorado, também desonesto para com o País, ainda na 
gestão da SEP do ex-Ministro Brito, que impedia que 
esse tipo de porto pudesse ser construído.

Durante sete anos, eu me dediquei com afinco a 
essa questão. Apresentei várias emendas para corrigir 
essa distorção, apresentei projetos, ingressei com ação 
na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, contra esse 
decreto e contra essa resolução, apresentei projeto 
de lei, que hoje se encontra na CAE, tentando corrigir 
essa distorção e já prevendo, baseado num parecer 
do Tribunal de Contas da União que já dizia isto em 
2003, que o Brasil passaria por um apagão portuário.
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Tudo em vão. Durante todos esses anos, não 
consegui fazer com a minha intenção, o meu desejo, 
a minha ação pudesse prosperar.

Felizmente, em novembro de 2012, o Governo 
Federal publicou uma medida provisória que corrigia, 
enfim, essa distorção. Se nós pudéssemos resumir em 
única frase do que trata a medida provisória dos portos, 
publicada pelo Governo Federal ainda em novembro 
do ano passado, diríamos que ela trata, exclusiva e 
principalmente, da grande possibilidade de o capital 
privado poder juntar-se ao capital público para cons-
truir portos a fim de que possamos fugir do apagão.

Apesar de eu morar em um Estado do centro do 
País, que não está à beira-mar, nós sabemos que os 
Estados do interior do Brasil sofrem muito mais do que 
os Estados que estão à beira-mar, porque a agricultura 
brasileira, principalmente a soja e o milho, que têm 52% 
de toda a sua produção concentrada no Centro-Oeste 
brasileiro, tem que caminhar em rodas de caminhão 
por mais de dois mil quilômetros até os portos, invia-
bilizando a produção do Tocantins, de Goiás, de Mato 
Grosso, de Mato Grosso do Sul, do oeste da Bahia, 
do sul do Maranhão, do sul do Piauí. A produção des-
ses Estados precisa percorrer longas distâncias para 
alcançar os portos.

Por isso a importância da minha luta. Apesar de 
representar um Estado do interior e do centro do País, 
sou, acima de tudo, uma Senadora, como todos nós 
que aqui estamos, que defende o Estado brasileiro, 
que defende a Nação, que defende o Brasil com todas 
as suas questões estratégicas.

Essa medida provisória contou com o esforço da 
Ministra Gleisi Hoffmann, a quem quero fazer justiça 
registrando que ela foi uma lutadora, tendo participado 
de mais de noventa reuniões, insistentemente, para 
que essa medida provisória pudesse ser efetivada. 

Temos que lembrar que o Brasil de hoje não é 
o Brasil de quarenta anos atrás, quando nós importá-
vamos comida cara de toda parte do mundo, quando 
nós importávamos petróleo caro de todo o mundo e 
quando o café era o único produto que sustentava a 
balança comercial. Nós não almejávamos ser um país 
exportador. Há quarenta anos, o nosso grande sonho 
era apenas produzir comida para os brasileiros, para 
que aquele trabalhador brasileiro que gastava 40% do 
seu salário com alimentos pudesse gastar de 18% a 
20%, como gasta hoje. Pois nós conseguimos ser não 
apenas um país autossuficiente, como nos transforma-
mos num dos maiores exportadores do mundo. Nós 
produzimos a maior, melhor e mais barata agricultura 
do Planeta. Nós consumimos 30% do que produzimos 
e exportamos praticamente 70% da nossa produção. 
Produzimos comida barata e hoje o trabalhador brasi-

leiro não gasta mais do que 18% a 20% do seu salário 
com alimentos, quando gastava com alimentos quase 
50% do que ganhava há quarenta anos. 

Alguns ainda, alegando que os portos no mun-
do inteiro são públicos, defendem que os portos não 
podem ser privados. Isso é um engano, um equívoco, 
porque, na verdade, todos os empresários do Brasil e 
do mundo todo gostariam que os portos fossem públi-
cos. Mas isto se o governo de cada país, assim como 
o do Brasil, tivesse recursos financeiros para fazer as 
estruturas dos portos e licitar os terminais.

Quando nós contamos com a iniciativa privada, 
é exatamente para substituir a ausência de recursos 
públicos para investimento e para que nós possamos 
construir mais portos por todo o Brasil.

Sou a favor da prorrogação dos contratos velhos 
e dos contratos novos, independentemente das dife-
renças individuais. Nós precisamos é dos portos atuais 
e de novos portos. Se considerarmos que a movimen-
tação de contêineres no Brasil continuará crescendo 
10% ao ano, vamos precisar, em apenas sete anos, 
de outro Brasil portuário, vamos precisar do dobro do 
número de portos que temos hoje. E nós temos que 
lembrar que se leva de três a quatro anos para se tirar 
uma licença ambiental para construir um porto e não 
menos do que três anos para se construir um porto 
na iniciativa privada. E nós estamos próximos de um 
apagão total.

A questão não é achar culpados, não é achar 
os culpados por tudo isso. É um acúmulo de culpas 
e responsabilidades, começando pelo Poder Público, 
pela falta de investimentos na construção dos cais, dos 
berços, nas dragagens dos nossos portos, investindo 
para que esses portos pudessem ser ampliados.

A iniciativa privada, apesar de investimentos te-
rem sido feitos em portos públicos, também tem os 
seus pecados com relação à gestão. A burocracia que 
impera nos portos do Brasil faz com que o Brasil, en-
tre 144 países, seja o centésimo trigésimo do ranking 
em ineficiência portuária. É isso que nos precisamos 
corrigir, porque, quando o preço da soja, quando o pre-
ço do milho, quando o preço da carne é pautado em 
Chicago, em Nova York ou em Tóquio, ninguém quer 
saber da incompetência dos portos brasileiros. O pre-
ço é taxado e os países que têm ineficiência perdem 
competitividade. Isto é o custo Brasil, que nós discu-
timos há mais de dez anos, e essa medida provisória 
vem colaborar para a diminuição da burocracia e a 
facilitação da construção de portos novos no Brasil.

O Senador Waldemir Moka, do PMDB de Mato 
Grosso do Sul, me pede um aparte, Srª Presidente.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nadora Kátia Abreu, eu quero, primeiro, parabenizar V. 
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Exª pelo pronunciamento que faz dessa tribuna. Quero 
dizer, inicialmente, que acho que a Presidente Dilma 
foi muito corajosa, com a ajuda da Ministra Gleisi – re-
conheço isto – por toda uma estratégia no sentido de 
mandar para cá essa medida provisória, que está sen-
do amplamente discutida. Nós, recentemente, tivemos 
a notícia de que a China já está deixando de comprar 
vinte carregamentos de soja. Imagina o prejuízo que é 
isso. Na semana que vem, um grupo de Parlamentares 
e a Aprosoja vão até a China para tentar reverter essa 
situação. Que é isso? Os produtores... Nós produzimos 
muito bem. Está tudo dentro da... Da porteira para fora 
começam os nossos problemas. E esse é, sem dúvida 
nenhuma, um dos gargalos que vão fazer com que os 
nossos produtos... O produtor brasileiro é altamente 
competitivo, mas, quando ele tem esse custo no trans-
porte, o seu preço deixa de ser competitivo. Então, eu 
não quero tomar tempo, apenas parabenizar V. Exª pelo 
pronunciamento que faz. E digo mais, Senadora: nós 
temos que votar a medida provisória. Eu quero dizer 
que essa é uma medida provisória que tem o meu to-
tal apoio, porque eu entendo que o capital privado tem 
que participar desse esforço, que vai gerar emprego 
e renda. E, para finalizar, temos que lembrar que o 
superávit da balança comercial, que míngua cada dia 
mais, só não é negativo porque a nossa produção de 
grãos, de carne e as commodities de minério não dei-
xam. Senão, nós já estaríamos com superávit negativo 
na balança comercial. Parabéns a V. Exª!

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Muito 
obrigada, Senador Moka. Suas observações são muito 
importantes, verdadeiras e elucidativas.

Quero apenas, para complementar o que V. Exª 
disse, lembrar que, de 2003 até 2011, o custo, a ele-
vação do custo operacional da lavoura até o porto de 
embarque subiu, na Argentina, 42%, nos Estados Uni-
dos, 53%, e, no Brasil, 204%. Isto é o custo do frete 
da porteira até ao porto e ao embarque.

Quero lembrar que, apenas a partir da publicação 
da Medida Provisória dos Portos, quinze empresários 
brasileiros já protocolaram seu pedido e sua intenção 
de construir porto privado misto no Brasil, fora os mais 
de cinquenta também protocolados. Com esse núme-
ro, tenho a convicção de que, nos próximos três anos, 
nós teremos outro país.

Quero também louvar a observação do Senador 
Moka quanto à coragem da Presidente Dilma de edi-
tar essa MP dos Portos, que é um dos assuntos mais 
traumáticos e mais difíceis, porque concentra grande 
poder financeiro na mão de meia dúzia de pessoas. 
Mas nós vamos conseguir superar essas barreiras com 
os acordos e as negociações que estão sendo feitas. 
Tudo é passível de negociação, menos o princípio 

fundamental da nossa medida provisória que trata da 
possibilidade de a empresa privada poder fazer porto, 
exportar e importar independentemente de a carga ser 
própria ou de terceiros. Nossos portos irão funcionar 24 
horas, pois o Governo já determinou expressamente 
que esses portos funcionem durante todo o dia. 

Nós precisamos preparar o Brasil, nós precisa-
mos preparar o agronegócio brasileiro para que nós 
possamos ser modernos, competitivos e comparados 
a todos os países do mundo e, quem sabe, em breve 
espaço de tempo, subir do centésimo trigésimo lugar 
para o décimo lugar, ficando, talvez, junto com os por-
tos da China, junto com os portos da Ásia, que estão 
entre os dez melhores portos do mundo. E nós esta-
remos lá junto com todos eles.

Por isso, quero me congratular com o Congresso 
Nacional e com o Poder Executivo pela possibilidade 
real de aprovação dessa medida provisória. 

E aqui, mais uma vez, parabenizo todo Congres-
so Nacional, a Câmara e o Senado, pela promulgação 
dessa PEC tão importante que dá igualdade de direitos 
a todos os empregados domésticos de nosso Brasil.

Parabéns, Brasil!
Parabéns, Congresso Nacional!
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senadora Kátia Abreu que falou pela 
Liderança do PSD.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 108, DE 2013 

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir novas hipóteses de 
dedução de pagamentos aos empregados 
domésticos da base de cálculo do imposto 
de renda da pessoa física.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ...........................................................
 .......................................................................
II –  .................................................................
 .......................................................................
i) às importâncias pagas aos trabalhadores 
domésticos em obediência ao inciso III do art. 
7º da Constituição Federal.
j) até o exercício de 2017, ano-calendário de 
2016, a contribuição patronal paga à Previdên-
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cia Social pelo empregador doméstico incidente 
sobre o valor da remuneração do empregado.
 .......................................................................
§ 5º O disposto na alínea “j” do inciso II do caput 
deste artigo limita-se ao valor da contribuição 
patronal calculada sobre 2 (dois) salários mí-
nimos mensais, sobre o 13º (décimo terceiro) 
salário e sobre a remuneração adicional de 
férias, referidos também a 2 (dois) salários 
mínimos.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação e produzirá efeitos a partir do primeiro dia 
do exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Justificação

A aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 66, de 2012, é o coroamento da luta dos tra-
balhadores domésticos pela garantia de direitos que 
antes lhes eram negados na própria Carta Magna. Após 
discussões, avanços, retrocessos e propostas não le-
vadas a termo, o Congresso Nacional, enfim, ecoou 
o sentimento predominante na sociedade segundo o 
qual não têm mais lugar, em pleno século XXI, a mar-
ginalização da categoria dos domésticos em relação 
aos benefícios garantidos a outras classes laborais e 
a manutenção de relações de trabalho semelhantes 
àquelas experimentadas à época da escravatura.

Do ponto de vista do empregado, portanto, a 
aprovação da PEC nº 66, de 2012, é motivo de co-
memoração.

Entretanto, é preciso observar também o peso 
que as novas obrigações instituídas representará para 
o empregador. Diferentemente de outras categorias, o 
trabalhador doméstico não está vinculado a uma pes-
soa jurídica, em geral com envergadura econômica 
suficiente para arcar com o pagamento de diversos 
encargos trabalhistas, previdenciários e tributários a 
vários colaboradores.

Vige, no direito do trabalho brasileiro, o princípio 
de que é o empregador que deve arcar com os riscos 
da atividade econômica, não o empregado. Mas, no 
mercado dos domésticos, essa ideia só vale se consi-
derada com ressalvas. O empregador, no caso, é sem-
pre e necessariamente pessoa física, pois, se assim 
não fosse, o respectivo empregado não poderia ser 
classificado como “doméstico”. É preciso reconhecer, 
então, que a condição de pessoa física não permite 
ao patrão suportar a mesma miríade de obrigações 
arcadas normalmente pelas empresas que gozem de 
razoável saúde financeira. Se a pressão sobre o em-
pregador doméstico for levada ao limite, restar-lhe-ão 
as alternativas de contratar diaristas, que não perten-
cem, por lei, à categoria favorecida pela PEC nº 66, de 

2012, ou simplesmente abster-se de admitir qualquer 
mão-de-obra do lar. Em um e em outro caso, o prejuízo 
para os domésticos é evidente.

O projeto ora apresentado tem por objetivo aliviar 
essa nova carga a ser suportada pelo empregador do-
méstico, permitindo que uma pequena parcela delas 
seja deduzida do imposto de renda da pessoa física, 
dentro dos parâmetros e dos rigores já existentes.

No nosso entendimento, o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) é compatível com a ideia de 
abatimento do IRPF, e a implementação de tal medida 
representará, temos certeza, um alento tanto para o 
empregador como para o empregado, que ganharão 
com a preservação de tão importante nicho do mer-
cado de trabalho.

Propomos, adicionalmente, que a dedução válida 
para a contribuição patronal do empregador doméstico 
para a Previdência Social seja limitada a dois salários 
mínimos, e não somente a um, como ocorre atualmente.

Em vista dos argumentos acima expostos, con-
tamos com o apoio dos ilustres Pares para o debate, 
aperfeiçoamento e aprovação da presente iniciativa.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2013. – Senadora 
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
....................................................................................

CAPÍTULO III 
Da Declaração de Rendimentos

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, 

a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fono-
audiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopé-
dicas e dentárias;

b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
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ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)

1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário 
de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa 
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-ca-
lendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta 
e oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e 
trinta e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012; 
(Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais 
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-
-calendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro 
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco 
reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário 
de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e 
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário 
de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-ca-
lendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

e) às contribuições para as entidades de previdên-
cia privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido 
do contribuinte, destinadas a custear benefícios com-
plementares assemelhados aos da Previdência Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusi-
ve a prestação de alimentos provisionais, de acordo 
homologado judicialmente, ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de 
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

h) (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

§ 1º A quantia correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria 
e pensão, transferência para a reserva remunerada 
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência privada, representada pela 
soma dos valores mensais computados a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos 
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetua-

dos a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

III – limita-se a pagamentos especificados e com-
provados, com indicação do nome, endereço e número 
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de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou 
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem 
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser 
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efe-
tuado o pagamento;

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

V – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 
a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário.

§ 3o As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo 
homologado judicialmente ou de escritura pública a que 
se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, poderão ser de-
duzidas pelo alimentante na determinação da base de 
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, 
no caso de despesas de educação, o limite previsto na 
alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

§ 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)
....................................................................................

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Preâmbulo

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.
....................................................................................

Título II  
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo II  
Dos Direitos Sociais 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 

I – relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
complementar, que preverá indenização compensató-
ria, dentre outros direitos; 

II – seguro-desemprego, em caso de desempre-
go involuntário; 

III – fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transpor-
te e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 

V – piso salarial proporcional à extensão e à com-
plexidade do trabalho; 

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo; 

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, 
para os que percebem remuneração variável; 

VIII – décimo terceiro salário com base na remu-
neração integral ou no valor da aposentadoria; 

X – remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno; 

X – proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa; 

XI – participação nos lucros, ou resultados, des-
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, partici-
pação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

II – salário-família pago em razão do dependente 
do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

XIII – duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, faculta-
da a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV – jornada de seis horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva; 

XV – repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos; 

XVI – remuneração do serviço extraordinário su-
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; 

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei; 

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de ser-
viço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
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XXIII – adicional de remuneração para as ativida-
des penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

XIV – aposentadoria; 
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependen-

tes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 
em creches e pré-escolas; 

XXVI – reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho; 

XXVII – proteção em face da automação, na for-
ma da lei; 

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indenização a que 
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

a) (Revogada). 
b) (Revogada). 
XXX – proibição de diferença de salários, de exer-

cício de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI – proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-
dor portador de deficiência; 

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer tra-
balho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalha-
dor com vínculo empregatício permanente e o traba-
lhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos in-
cisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem 
como a sua integração à previdência social. 

EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 72 , DE 2013 

Altera a redação do parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre 
os trabalhadores domésticos e os demais 
trabalhadores urbanos e rurais. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 
60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Cons-
tituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º  ...........................................................  
 .......................................................................  
Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, 
XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições 
estabelecidas em lei e observada a simplifica-
ção do cumprimento das obrigações tributá-
rias, principais e acessórias, decorrentes da 
relação de trabalho e suas peculiaridades, os 
previstos nos incisos I, II, III, IX,

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de As-
suntos Econômicos, cabendo à última a deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 109, DE 2013

Determina a disponibilidade de tablets para 
o uso individual dos estudantes das esco-
las públicas de educação básica, até 2023.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Até o início do ano letivo de 2023, as es-

colas públicas disponibilizarão, para uso individual, 
computadores portáteis, de tamanho pequeno, fina 
espessura e com tela sensível ao toque – os tablets –, 
a todos os seus alunos, a partir do sexto ano do ensino 
fundamental, até a conclusão do ensino médio, para 
o desenvolvimento de atividades de aprendizagem.

§ 1º Até o início do ano letivo de 2018, pelo me-
nos metade dos alunos matriculados em cada rede 
pública terá tablets à sua disposição, nos termos do 
disposto no caput.

§ 2º Consoante o avanço tecnológico e as con-
dições de mercado, os tablets serão substituídos por 
aparelhos com recursos técnicos e pedagógicos no 
mínimo similares. 

Art. 2º Os equipamentos a que se refere o art. 
1º deverão ter acesso à rede mundial de computado-
res e contar com programas e aplicativos de natureza 
didática, inclusive aqueles específicos para os alunos 
com necessidades especiais.

Art. 3º Os professores e os profissionais da edu-
cação a que se refere o inciso II do art. 61 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, serão capacitados, 
em cursos de aperfeiçoamento profissional continuado, 
a utilizar pedagogicamente os equipamentos de que 
dispõe o art. 1º.

Art. 4º A União, no cumprimento de sua função 
redistributiva supletiva, criará condições técnicas e 
financeiras para que os Estados, os Municípios e o 
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Distrito Federal possam cumprir as normas estabele-
cidas nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigência na data de sua 
publicação.

Justificação

As rápidas mudanças no campo da tecnologia e 
no sistema produtivo constituem apenas um aspecto do 
papel estratégico da instituição escolar na sociedade 
contemporânea. A consolidação do regime democrá-
tico em nosso país, tanto na vertente representativa 
quanto na participativa, vem exigindo a formação de 
cidadãos plenos, que sejam capazes de se tornarem 
agentes da trajetória política nacional. Em meio a tan-
tas transformações, a escola continua a exercer papel 
primordial na formação dos cidadãos e em sua qua-
lificação para o mundo do trabalho. Desse modo, em 
uma síntese precisa, a Constituição de 1988, no art. 
205, estabeleceu que a educação, dever do Estado e 
da família, visa ao “pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qua-
lificação para o trabalho”.

Diante desse quadro, afigura-se ainda mais ina-
ceitável que a escola básica de qualidade continue a 
ser privilégio de uma elite socioeconômica. Deixar que 
nossas crianças e jovens de famílias de baixa renda 
frequentem escolas de categoria inferior, muitas vezes 
prejudicando irremediavelmente sua formação, signi-
fica comprometer o futuro de nosso país. É verdade 
que houve avanços na educação básica pública nos 
últimos anos. O atendimento se ampliou. O nível fun-
damental foi praticamente universalizado. O ensino 
médio segue o mesmo caminho. A oferta de vagas na 
educação infantil deve ser ampliada significativamen-
te nos próximos dez anos. O financiamento do ensino 
público foi mais racionalizado mediante a criação do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUN-
DEF) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (FUNDEB). Muitos programas de 
apoio aos estudantes foram criados ou reformulados, 
tornando-se mais eficazes.

Não obstante esses avanços, bem como a exis-
tência de escolas de excelência, a qualidade da educa-
ção básica pública ainda apresenta graves deficiências. 
Isso pode ser comprovado em testes comparativos 
internacionais e em avaliações internas conduzidas 
pelo poder público, em especial aquelas geridas pelo 
Ministério da Educação (MEC).

Para melhorar a qualidade do ensino público é 
preciso que a escola acompanhe os avanços da tec-
nologia. O uso de computadores, inclusive com acesso 

à rede mundial de computadores, a internet, tornou-se 
realidade para muitos estudantes. Contudo, é preciso 
ir além e assegurar que cada um deles tenha à sua 
disposição os pequenos computadores de uso pessoal 
com tela sensível ao toque, os tablets.

Esses aparelhos possuem enorme potencial pe-
dagógico. Portanto, é preciso que se tornem objeto da 
atenção das políticas públicas de educação. O livro 
didático e o caderno continuam a ter o seu papel no 
processo educativo. Mas as inovações nesse campo 
não devem constituir privilégio de poucos. O legislador 
precisa estar atento ao pleno cumprimento da norma 
constitucional, inscrita no art. 208, inciso VII, de que o 
dever do Estado com a educação deve ser efetivado 
mediante a garantia, aos estudantes da educação bá-
sica pública, de programas suplementares de material 
didático-escolar, além dos de transporte, alimentação 
e saúde.

Dessa forma, este projeto de lei determina que, 
até o início do ano letivo de 2023, as escolas públicas 
devem disponibilizar os tablets, para uso individual, 
a todos os seus alunos, a partir do 6º ano do ensino 
fundamental, até a conclusão do ensino médio. Natu-
ralmente, deve-se assegurar o acesso à internet por 
meio desses aparelhos, bem como garantir que tenham 
programas e aplicativos de uso didático. O projeto fixa, 
ainda, um prazo intermediário para a medida, de modo 
a fortalecer o comprometimento das autoridades pú-
blicas a partir de aprovação da lei. Tendo em vista a 
rapidez das mudanças tecnológicas, a proposição con-
sidera a necessidade de substituição dos tablets por 
aparelhos mais avançados, mas com recursos técnicos 
e pedagógicos no mínimo similares. 

Também não se esqueceu da necessidade de 
capacitar os profissionais da educação a utilizar o po-
tencial da nova tecnologia pedagógica.

Os desafios da educação, do desenvolvimento, 
da democracia e da justiça social exigem atitudes de 
efetivo compromisso com o futuro. Desse modo, solici-
tamos o apoio das Senhoras e Senhores Congressistas 
para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Vide Adin 3324-7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001
Vide Lei nº 12.061, de 2009

Estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO I 
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formati-
vos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-
cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que 
se desenvolve, predominantemente, por meio do en-
sino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação

Art. 61. Consideram-se profissionais da educação 
escolar básica os que, nela estando em efetivo exer-
cício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 
são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – professores habilitados em nível médio ou 
superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei 
nº 12.014, de 2009)

II – trabalhadores em educação portadores de 
diploma de pedagogia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, inspeção e orienta-
ção educacional, bem como com títulos de mestrado 
ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela 
Lei nº 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de 
diploma de curso técnico ou superior em área peda-
gógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

Parágrafo único. A formação dos profissionais da 
educação, de modo a atender às especificidades do 
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 
das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009)

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, ino-
vação, Comunicação e Informática; e de Edu-
cação, Cultura e Esporte, cabendo à última a 
decisão terminativa.)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 13, de 2013, 
do Senador José Pimentel, Líder do Governo no Con-
gresso Nacional, indicando, nos termos do § 2º do art. 
4º do Regimento Comum, o Senador Walter Pinheiro e 
o Deputado Danilo Forte para a função de Vice-Líderes 
do Governo no Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 13/2013

Brasília-DF, 1o de abril de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, e nos termos 

regimentais (§ 2o, Art. 4o do Regimento Comum, alte-
rado pela Resolução no 1, de 2008-CN), indico os Ex-
celentíssimos Senhores Senador Walter Pinheiro (PT 
– BA), e Deputado Federal Danilo Forte (PMDB – CE) 
para Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional.

Atenciosamente, Senador José Pimentel, Líder 
do Governo Congresso Nacional.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Anuncio a chegada do Presidente para esta impor-
tante solenidade, em ato do Congresso Nacional, da 
promulgação da Emenda Constitucional nº 72, de 2013.

Com a chegada do Presidente Renan Calheiros, 
dou por encerrada a sessão deliberativa do Congresso 
Nacional para o início da Sessão Solene com a partici-
pação do coral do Congresso Nacional, saudando as 
Deputadas e os Deputados, as Senadoras e os Sena-
dores e os demais convidados para esta cerimônia his-
tórica do Congresso Nacional que dá uma contribuição 
ao resgate nos direitos dos empregados domésticos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
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 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que au-
toriza para a safra 2011/2012 o pagamento de 
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; 
amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
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mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 06.2.2013)
Prazo final prorrogado: 21.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras provi-
dências, para dispor sobre critérios de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE, e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-

zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos 

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, 

de 2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012, todos Comple-
mentares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
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recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992, para 
estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para incorporar o IDEB nos 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
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.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira 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.

12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 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.

13 
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)

Primeira 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 
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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 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.

14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Alfredo Cotait; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
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20 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 

constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.)
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Ata da 41ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 3 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Flexa Ribeiro, Paulo Paim  
e Paulo Davim, das Srªs. Lídice da Mata e Ana Amélia e do Sr. Benedito de Lira

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 21 horas e 18 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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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, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 110, DE 2013

Proíbe a utilização de logomarca diversa 
do Brasão da República Federativa do Bra-
sil na publicidade oficial da administração 
pública federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A administração pública federal não utilizará 

logomarca diversa do Brasão da República Federativa 
do Brasil em sua publicidade oficial, na identificação 
de seus bens móveis ou imóveis ou em quaisquer de 
seus documentos, oficiais ou não.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Durante as últimas décadas, a publicidade oficial 
da administração pública federal é marcada pela cria-
ção de diversas logomarcas que, antes de identificar o 
Poder Executivo, identificam uma determinada gestão 
que se encontra à frente do governo federal.

Por seu turno, a utilização do Brasão da República 
Federativa do Brasil na identificação visual da adminis-
tração pública federal, proposta no presente projeto, 
é medida que salvaguarda o princípio constitucional 
da impessoalidade, uma vez que, diferentemente do 
Brasão, as logomarcas tendem a ser identificadas 
com uma gestão particular e, de forma especial, com 
o Chefe do Poder Executivo. 

Ademais, a medida presta homenagem ao prin-
cípio da eficiência, uma vez que poupa o contribuinte 
de arcar com as despesas referentes ao desenvolvi-
mento de uma nova publicidade oficial com uma nova 
logomarca a cada mudança de governo e com os cus-
tos da substituição dessas logomarcas em todos os 
documentos públicos produzidos pela administração, 
bem como em seus bens móveis e imóveis.

Tendo em vista as razões acima alinhadas, con-
to com o apoio dos nobres pares para a aprovação 
desta proposição.

Sala de Sessões, – Senador Magno Malta.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 111, DE 2013

Define os crimes de abuso de autoridade e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de 

autoridade cometidos por servidor público e o proce-
dimento para a sua apuração.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se ser-
vidor público quem exerce cargo, mandato, emprego 
ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, inclusive em empresa paraestatal ou 
empresa contratada ou conveniada para a execução 
de atividade típica da Administração Pública.

Art. 3º Constituem abuso de autoridade as se-
guintes condutas, apenadas com detenção, de seis 
meses a dois anos, e multa, praticadas contra pes-
soa física ou jurídica, quando se situarem no âmbito 
da competência do agente e não forem elemento de 
crime mais grave:

I – prestar informação que sabe falsa sobre pro-
cesso ou procedimento administrativo ou judicial;

II – dar início a processo ou procedimento ad-
ministrativo ou judicial sem justa causa ou fora das 
hipóteses legais;

III – exceder o prazo fixado em lei ou em norma 
infralegal, ou alongar-se excessivamente quando ine-
xistir prazo fixado, para a conclusão de processo ou 
procedimento administrativo ou judicial sem justifica-
tiva relevante;

IV – omitir informação relevante ou omitir-se no 
cumprimento de obrigação ou dever previsto em lei 
no curso de processo ou procedimento administrativo 
ou judicial;

V – negar direito previsto em lei ou norma infra-
legal a qualquer pessoa no curso de processo ou pro-
cedimento administrativo ou judicial;

VI – deixar de corrigir erro que sabe existir em 
processo ou procedimento administrativo ou judicial;

VII – deixar de determinar a instauração de pro-
cedimento investigatório quando tiver conhecimento 
da prática de infração penal ou de improbidade ad-
ministrativa;

VIII – não observar exigências previstas em lei ou 
em norma infralegal para dar início, prosseguimento 
ou fim a processo ou procedimento administrativo ou 
judicial que resulte em restrição de liberdade ou do pa-
trimônio de qualquer pessoa, ou em despesa pública.

Art. 4º Constituem abuso de autoridade as se-
guintes condutas, apenadas com detenção, de dois a 
quatro anos, e multa, quando se situarem no âmbito 
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da competência do agente e não forem elemento de 
crime mais grave:

I – ordenar ou executar prisão, fora das hipóte-
ses legais;

II – constranger qualquer pessoa, sob ameaça 
de prisão ou outro ato administrativo ou judicial, a fa-
zer o que a lei não exige ou deixar de fazer o que a 
lei não proíbe;

III – retardar ou deixar de praticar ato, previsto em 
lei ou fixado em decisão judicial, relacionado à prisão 
de qualquer pessoa;

IV – deixar injustificadamente de conceder ao 
preso qualquer direito se atendidas as condições le-
gais para sua concessão;

V – submeter injustificadamente qualquer pessoa 
sob sua custódia ou não, durante diligência ou não, a 
vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

VI – submeter injustificadamente preso ou inves-
tigado ao uso de algemas quando ele não oferecer re-
sistência à prisão e não expuser a perigo a integridade 
física de outrem;

VII – invadir, entrar ou permanecer em casa ou 
estabelecimento alheio, ou em suas dependências, 
contra a vontade de quem de direito, sem autorização 
judicial ou fora das hipóteses legais;

VIII – proceder à obtenção de provas ou fontes 
de provas destinadas a processo judicial ou adminis-
trativo por meios não autorizados em lei;

IX – expor injustificadamente a intimidade ou a 
vida privada de qualquer pessoa sem justa causa ou 
fora das hipóteses legais;

X – exceder-se sem justa causa no cumprimento 
de qualquer diligência;

XI – coibir, dificultar ou impedir reunião, associa-
ção ou agrupamento pacífico de pessoas, injustifica-
damente, para fim não proibido por lei.

Art. 5º Os crimes previstos nesta Lei são de ação 
penal pública condicionada à representação do ofen-
dido.

Art. 6º São efeitos automáticos da condenação, 
independentemente da pena aplicada:

I – a perda do cargo, mandato, emprego ou fun-
ção pública;

II – a indenização dos danos causados pelo cri-
me, fixando o juiz na sentença o valor mínimo para a 
reparação, considerando os prejuízos materiais e mo-
rais sofridos pelo ofendido.

Art. 7º Apresentada a representação do ofendido 
e tratando-se de crime de abuso de autoridade previsto 
no art. 3º desta Lei, o Ministério Público procederá de 
acordo com o disposto nos artigos 76 e seguintes da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 8º No caso de crime de abuso de autoridade 
previsto no art. 4º desta Lei, o Ministério Público re-
quererá ao juiz competente a citação do acusado e a 
designação de audiência de instrução e julgamento, e 
proceder-se-á com base nos arts. 531 e seguintes do 
Código de Processo Penal.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 10. Revoga-se a Lei nº 4.898, de 9 de de-
zembro de 1965.

Justificação

O objetivo do presente projeto de lei é oferecer 
ao Brasil uma lei simples e prática sobre os crimes 
de abuso de autoridade, com penas e procedimentos 
realistas.

A lei sobre o abuso de autoridade deve ser uma 
das mais importantes de nosso ordenamento jurídico. 
Afinal, já dizia o Senador Nabuco de Araújo no século 
XIX, o Brasil foi fundado sobre o princípio da autorida-
de e ele, em nossa sociedade, “vale tudo”.

Propomos dois tipos de crimes de abuso de au-
toridade: a) aqueles direcionados tanto a pessoas 
físicas e jurídicas e relativos a atuações temerárias, 
imprudentes e ilegais de servidores públicos em pro-
cessos ou procedimentos administrativos ou judiciais; e 
b) aqueles direcionados a pessoas físicas e ofensivos 
à sua liberdade, intimidade e dignidade.

Evitamos tipos penais casuísticos e excessiva-
mente detalhados, com o fim de dar à autoridade jul-
gadora mais flexibilidade para exercer o seu juízo de 
convicção. Adotamos o conceito amplo de servidor 
público previsto no Código Penal, que abrange inclu-
sive os membros dos Poderes da República e funcio-
nários de empresas paraestatais ou contratadas pelo 
Poder Público.

No primeiro tipo de crimes de abuso de autori-
dade comina-se pena de seis meses a dois anos de 
detenção. O procedimento aplicável é o dos crimes 
de menor potencial ofensivo, com o Ministério Público 
oferecendo a proposta de aplicação imediata da pena 
restritiva de direitos ou da multa, para dar um fim cé-
lere ao processo.

No segundo tipo, comina-se pena de dois a qua-
tro anos de detenção. O procedimento aplicável é o 
sumário previsto no Código de Processo Penal, com 
audiência de instrução e julgamento.

É efeito automático da condenação a perda do 
cargo, mandato, emprego ou função pública. Isso torna 
a pena bastante rigorosa. Com a coisa pública não se 
deve hesitar. O Estado não pode ser tolerante com o 
abuso de autoridade, esta chaga que convive com a 
sociedade brasileira há séculos, sob nenhuma hipótese.
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Esperamos o apoio dos nobres Pares para a 
aprovação da proposta, que oferece ao país uma lei 
digna do regime democrático em vigor e versátil o su-
ficiente para abarcar os casos mais graves de abuso 
de autoridade de que a sociedade é vítima. 

Sala das Sessões, – Senador Fernando Collor.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 9.099 DE SETEMBRO DE 1995

Capítulo III 
Dos Juizados Especiais Criminais

Seção II 
Da Fase Preliminar

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se 
de crime de ação penal pública incondicionada, não 
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público po-
derá propor a aplicação imediata de pena restritiva 
de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a 
única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar com-
provado:

I – ter sido o autor da infração condenado, pela 
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por 
sentença definitiva;

II – ter sido o agente beneficiado anteriormente, 
no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena res-
tritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III – não indicarem os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do agente, bem como os mo-
tivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente 
a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e 
seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público 
aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena 
restritiva de direitos ou multa, que não importará em 
reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior 
caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º 
deste artigo não constará de certidão de anteceden-
tes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo 
dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos inte-
ressados propor ação cabível no juízo cível.

Seção III 
Do Procedimento Sumariíssimo

Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando 
não houver aplicação de pena, pela ausência do autor 

do fato, ou pela não ocorrência da hipótese prevista 
no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao 
Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver neces-
sidade de diligências imprescindíveis.

§ 1º Para o oferecimento da denúncia, que será 
elaborada com base no termo de ocorrência referido 
no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, 
prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando 
a materialidade do crime estiver aferida por boletim 
médico ou prova equivalente.

§ 2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso 
não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério 
Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento 
das peças existentes, na forma do parágrafo único do 
art. 66 desta Lei.

§ 3º Na ação penal de iniciativa do ofendido po-
derá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz veri-
ficar se a complexidade e as circunstâncias do caso 
determinam a adoção das providências previstas no 
parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será re-
duzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que 
com ela ficará citado e imediatamente cientificado da 
designação de dia e hora para a audiência de instru-
ção e julgamento, da qual também tomarão ciência 
o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e 
seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será 
citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientifi-
cado da data da audiência de instrução e julgamento, 
devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar 
requerimento para intimação, no mínimo cinco dias 
antes de sua realização.

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o res-
ponsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 
desta Lei para comparecerem à audiência de instru-
ção e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas 
na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência 
de instrução e julgamento, se na fase preliminar não 
tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação 
e de oferecimento de proposta pelo Ministério Públi-
co, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 
75 desta Lei.

Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando 
o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva 
de quem deva comparecer.

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra 
ao defensor para responder à acusação, após o que o 
Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo 
recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas 
de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acu-
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sado, se presente, passando-se imediatamente aos 
debates orais e à prolação da sentença.

§ 1º Todas as provas serão produzidas na audi-
ência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar 
ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes 
ou protelatórias.

§ 2º De todo o ocorrido na audiência será lavra-
do termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo 
breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audi-
ência e a sentença.

§ 3º A sentença, dispensado o relatório, mencio-
nará os elementos de convicção do Juiz.

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou 
queixa e da sentença caberá apelação, que poderá 
ser julgada por turma composta de três Juízes em 
exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na 
sede do Juizado.

§ 1º A apelação será interposta no prazo de dez 
dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério 
Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, 
da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 2º O recorrido será intimado para oferecer res-
posta escrita no prazo de dez dias.

§ 3º As partes poderão requerer a transcrição 
da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do 
art. 65 desta Lei.

§ 4º As partes serão intimadas da data da sessão 
de julgamento pela imprensa.

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos pró-
prios fundamentos, a súmula do julgamento servirá 
de acórdão.

Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, 
em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contra-
dição, omissão ou dúvida.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos 
por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, con-
tados da ciência da decisão.

§ 2º Quando opostos contra sentença, os embar-
gos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.

§ 3º Os erros materiais podem ser corrigidos de 
ofício.

Seção IV 
Da Execução

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, 
seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na 
Secretaria do Juizado.

Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz 
declarará extinta a punibilidade, determinando que a 
condenação não fique constando dos registros crimi-
nais, exceto para fins de requisição judicial.

Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, 
será feita a conversão em pena privativa da liberdade, 
ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei.

Art. 86. A execução das penas privativas de liber-
dade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada 
com estas, será processada perante o órgão compe-
tente, nos termos da lei.

Seção V 
Das Despesas Processuais

Art. 87. Nos casos de homologação do acordo 
civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa 
(arts. 74 e 76, § 4º), as despesas processuais serão 
reduzidas, conforme dispuser lei estadual.
....................................................................................

DECRETO-LEI 
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

LIVRO II 
Dos Processos em Espécie

TÍTULO II 
Dos Processos Especiais

CAPÍTULO V  
Do Processo Sumário

Art. 531. Na audiência de instrução e julgamento, 
a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, 
se possível, à inquirição das testemunhas arroladas 
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado 
o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reco-
nhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao 
debate. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas 
até 5 (cinco) testemunhas arroladas pela acusação 
e 5 (cinco) pela defesa. (Redação dada pela Lei nº 
11.719, de 2008).

Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o 
disposto nos parágrafos do art. 400 deste Código. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 4o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 534. As alegações finais serão orais, conce-

dendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à 
defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis 
por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. 
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
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§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo pre-
visto para a defesa de cada um será individual. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2o Ao assistente do Ministério Público, após a 
manifestação deste, serão concedidos 10 (dez) minutos, 
prorrogando-se por igual período o tempo de manifes-
tação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Art. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando 
imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a 
condução coercitiva de quem deva comparecer. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2o (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 536. A testemunha que comparecer será 

inquirida, independentemente da suspensão da audi-
ência, observada em qualquer caso a ordem estabe-
lecida no art. 531 deste Código. (Redação dada pela 
Lei nº 11.719, de 2008).

Art. 537. (Revogado pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 538. Nas infrações penais de menor poten-

cial ofensivo, quando o juizado especial criminal en-
caminhar ao juízo comum as peças existentes para a 
adoção de outro procedimento, observar-se-á o pro-
cedimento sumário previsto neste Capítulo. (Redação 
dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
....................................................................................

LEI 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

O Presidente de República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O direito de representação e o processo 
de responsabilidade administrativa civil e penal, con-
tra as autoridades que, no exercício de suas funções, 
cometerem abusos, são regulados pela presente lei.

Art. 2º O direito de representação será exercido 
por meio de petição:

a) dirigida à autoridade superior que tiver com-
petência legal para aplicar, à autoridade civil ou militar 
culpada, a respectiva sanção;

b) dirigida ao órgão do Ministério Público que ti-
ver competência para iniciar processo-crime contra a 
autoridade culpada.

Parágrafo único. A representação será feita em 
duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do 
abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no 
máximo de três, se as houver.

Art. 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado:

a) à liberdade de locomoção;
b) à inviolabilidade do domicílio;
c) ao sigilo da correspondência;
d) à liberdade de consciência e de crença;

e) ao livre exercício do culto religioso;
f) à liberdade de associação;
g) aos direitos e garantias legais assegurados 

ao exercício do voto;
h) ao direito de reunião;
i) à incolumidade física do indivíduo;
j) aos direitos e garantias legais assegurados ao 

exercício profissional. (Incluído pela Lei nº 6.657,de 
05/06/79)

Art. 4º Constitui também abuso de autoridade:
a) ordenar ou executar medida privativa da liber-

dade individual, sem as formalidades legais ou com 
abuso de poder;

b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia 
a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei;

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa;

d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de 
prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada;

e) levar à prisão e nela deter quem quer que se 
proponha a prestar fiança, permitida em lei;

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade 
policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer 
outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio 
em lei, quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor;

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade 
policial recibo de importância recebida a título de car-
ceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra 
despesa;

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pes-
soa natural ou jurídica, quando praticado com abuso 
ou desvio de poder ou sem competência legal;

i) prolongar a execução de prisão temporária, de 
pena ou de medida de segurança, deixando de expedir 
em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem 
de liberdade. (Incluído pela Lei nº 7.960, de 21/12/89)

Art. 5º Considera-se autoridade, para os efeitos 
desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pú-
blica, de natureza civil, ou militar, ainda que transito-
riamente e sem remuneração.

Art. 6º O abuso de autoridade sujeitará o seu au-
tor à sanção administrativa civil e penal.

§ 1º A sanção administrativa será aplicada de 
acordo com a gravidade do abuso cometido e con-
sistirá em:

a) advertência;
b) repreensão;
c) suspensão do cargo, função ou posto por prazo 

de cinco a cento e oitenta dias, com perda de venci-
mentos e vantagens;

d) destituição de função;
e) demissão;
f) demissão, a bem do serviço público.
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§ 2º A sanção civil, caso não seja possível fixar 
o valor do dano, consistirá no pagamento de uma in-
denização de quinhentos a dez mil cruzeiros.

§ 3º A sanção penal será aplicada de acordo 
com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e 
consistirá em:

a) multa de cem a cinco mil cruzeiros;
b) detenção por dez dias a seis meses;
c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício 

de qualquer outra função pública por prazo até três anos.
§ 4º As penas previstas no parágrafo anterior 

poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.
§ 5º Quando o abuso for cometido por agente de 

autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, 
poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, 
de não poder o acusado exercer funções de natureza 
policial ou militar no município da culpa, por prazo de 
um a cinco anos.

art. 7º recebida a representação em que for solici-
tada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade 
civil ou militar competente determinará a instauração 
de inquérito para apurar o fato.

§ 1º O inquérito administrativo obedecerá às 
normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais 
ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o res-
pectivo processo.

§ 2º não existindo no município no Estado ou 
na legislação militar normas reguladoras do inquérito 
administrativo serão aplicadas supletivamente, as dis-
posições dos arts. 219 a 225 da Lei nº 1.711, de 28 de 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União).

§ 3º O processo administrativo não poderá ser 
sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação 
penal ou civil.

Art. 8º A sanção aplicada será anotada na ficha 
funcional da autoridade civil ou militar.

Art. 9º Simultaneamente com a representação 
dirigida à autoridade administrativa ou independen-
temente dela, poderá ser promovida pela vítima do 
abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, 
da autoridade culpada.

Art. 10. Vetado
Art. 11. À ação civil serão aplicáveis as normas 

do Código de Processo Civil.
Art. 12. A ação penal será iniciada, independente-

mente de inquérito policial ou justificação por denúncia 
do Ministério Público, instruída com a representação 
da vítima do abuso.

Art. 13. Apresentada ao Ministério Público a re-
presentação da vítima, aquele, no prazo de quarenta e 
oito horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado 
constitua abuso de autoridade, e requererá ao Juiz a 

sua citação, e, bem assim, a designação de audiência 
de instrução e julgamento.

§ 1º A denúncia do Ministério Público será apre-
sentada em duas vias.

Art. 14. Se a ato ou fato constitutivo do abuso de 
autoridade houver deixado vestígios o ofendido ou o 
acusado poderá:

a) promover a comprovação da existência de tais 
vestígios, por meio de duas testemunhas qualificadas;

b) requerer ao Juiz, até setenta e duas horas antes 
da audiência de instrução e julgamento, a designação 
de um perito para fazer as verificações necessárias.

§ 1º O perito ou as testemunhas farão o seu re-
latório e prestarão seus depoimentos verbalmente, ou 
o apresentarão por escrito, querendo, na audiência de 
instrução e julgamento.

§ 2º No caso previsto na letra a deste artigo a re-
presentação poderá conter a indicação de mais duas 
testemunhas.

Art. 15. Se o órgão do Ministério Público, ao in-
vés de apresentar a denúncia requerer o arquivamento 
da representação, o Juiz, no caso de considerar im-
procedentes as razões invocadas, fará remessa da 
representação ao Procurador-Geral e este oferecerá 
a denúncia, ou designará outro órgão do Ministério 
Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, 
ao qual só então deverá o Juiz atender.

Art. 16. Se o órgão do Ministério Público não 
oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei, será 
admitida ação privada. O órgão do Ministério Público 
poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer 
denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do 
processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso 
de negligência do querelante, retomar a ação como 
parte principal.

Art. 17. Recebidos os autos, o Juiz, dentro do 
prazo de quarenta e oito horas, proferirá despacho, 
recebendo ou rejeitando a denúncia.

§ 1º No despacho em que receber a denúncia, o 
Juiz designará, desde logo, dia e hora para a audiência 
de instrução e julgamento, que deverá ser realizada, 
improrrogavelmente. dentro de cinco dias.

§ 2º A citação do réu para se ver processar, até 
julgamento final e para comparecer à audiência de ins-
trução e julgamento, será feita por mandado sucinto 
que, será acompanhado da segunda via da represen-
tação e da denúncia.

Art. 18. As testemunhas de acusação e defesa 
poderão ser apresentada em juízo, independentemen-
te de intimação.

Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de 
precatória para a audiência ou a intimação de testemu-
nhas ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra “b”, 
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requerimentos para a realização de diligências, perí-
cias ou exames, a não ser que o Juiz, em despacho 
motivado, considere indispensáveis tais providências.

Art. 19. A hora marcada, o Juiz mandará que o 
porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare 
aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as 
testemunhas, o perito, o representante do Ministério 
Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa 
e o advogado ou defensor do réu.

Parágrafo único. A audiência somente deixará de 
realizar-se se ausente o Juiz.

Art. 20. Se até meia hora depois da hora marcada 
o Juiz não houver comparecido, os presentes pode-
rão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de 
termos de audiência.

Art. 21. A audiência de instrução e julgamento 
será pública, se contrariamente não dispuser o Juiz, e 
realizar-se-á em dia útil, entre dez (10) e dezoito (18) 
horas, na sede do Juízo ou, excepcionalmente, no lo-
cal que o Juiz designar.

Art. 22. Aberta a audiência o Juiz fará a qualifi-
cação e o interrogatório do réu, se estiver presente.

Parágrafo único. Não comparecendo o réu nem 
seu advogado, o Juiz nomeará imediatamente defen-
sor para funcionar na audiência e nos ulteriores ter-
mos do processo.

Art. 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o 
perito, o Juiz dará a palavra sucessivamente, ao Minis-
tério Público ou ao advogado que houver subscrito a 
queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo 
de quinze minutos para cada um, prorrogável por mais 
dez (10), a critério do Juiz.

Art. 24. Encerrado o debate, o Juiz proferirá ime-
diatamente a sentença.

Art. 25. Do ocorrido na audiência o escrivão lavra-
rá no livro próprio, ditado pelo Juiz, termo que conterá, 
em resumo, os depoimentos e as alegações da acu-
sação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, 
os despachos e a sentença.

Art. 26. Subscreverão o termo o Juiz, o represen-
tante do Ministério Público ou o advogado que houver 
subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e 
o escrivão.

Art. 27. Nas comarcas onde os meios de trans-
porte forem difíceis e não permitirem a observância 
dos prazos fixados nesta lei, o juiz poderá aumentá-
-las, sempre motivadamente, até o dobro.

Art. 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as 
normas do Código de Processo Penal, sempre que 
compatíveis com o sistema de instrução e julgamento 
regulado por esta lei.

Parágrafo único. Das decisões, despachos e sen-
tenças, caberão os recursos e apelações previstas no 
Código de Processo Penal.

Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1965; 144º da Inde-

pendência e 77º da República.
....................................................................................

(À Comissão Temporária de Reforma do Có-
digo Penal Brasileiro-PLS 236/2012)

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, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 236, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do artigo 40 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência licença para representar a Casa, na condi-
ção de relator da Comissão Externa para acompanhar 
os Programas de Transposição e Revitalização do Rio 
São Francisco, em visitas a serem realizadas nos dias 
19 e 20 de abril do corrente.

Comunico ainda, para feito do disposto no arti-
go 13, que me ausentarei dos trabalhos da Casa no 
mesmo período.

Sala das sessões, em    abril de 2013. – Senador 
Humberto Costa.

REQUERIMENTO  
Nº 237, DE 2013. 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no art. 40, do 

Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para participação, na qualidade de representantes da 
Comissão Externa para acompanhar os Programas de 
Transposição e Revitalização do Rio São Francisco, do 
Senado Federal, da visita as obras de transposição do 
Rio São Francisco do eixo leste, que se realizará nos 
dias 18 e 19 de abril, do corrente ano, conforme plano 
de trabalho da Comissão Especial.

Sala das Sessões.– Cícero Lucena, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão votados oportunamente.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Ofício Circular nº 16/DEST-MP

Brasília, 18 de março de 2013

Assunto: Envio de publicações – Perfil das Empresas Es-
tatais e Relatório Anual – Referente ao exercício de 2011.

Senhor Presidente,
Tenho o prazer de encaminhar a Vossa Senhoria 

exemplares com informações das publicações “Perfil 
das Empresas Estatais” e “Relatório Anual”, referentes 
aos dados financeiros do exercício de 2011, produzidas 
sob a supervisão do Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais – DEST, divulgando 
dados relativo ao desempenho econômico-financeiro e 
a execução orçamentária das empresas estatais fede-
rais, com vistas a conferir maior transparência às ativi-
dades deste segmento do Governo junto à sociedade.

O conteúdo das publicações também está dis-
ponível no sítio do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (www.planejamento.gov.br), dentro 
do conteúdo “Empresas Estatais”, item “Publicações”.

Por fim, coloco a estrutura deste Departamento 
à disposição para maiores esclarecimentos e informa-
ções sobre o assunto.

Atenciosamente, – Murilo Francisco Barella, Diretor.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of./GAB/I/nº 330

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Ex-

celência o nome do Deputado Danilo Forte para exercer 
a função de Representante do Líder do Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro – PMDB, na Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 42 
a 51, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 67, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, co-
municando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de 
Lei do Senado nº 91, de 2010. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 67/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 3 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, em turno único, a Emenda nº 1-CAS (Substi-

tutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, de 
autoria do Senador Paulo Paim, que acrescenta § 9º e 
10º ao art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Com referência ao Ofício nº 67, de 2013, a 
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser 
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da 
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.

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

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, não sei se 
é possível V. Exª dizer a todos nós se iremos votar algum 
projeto polêmico, para eu ter a condição de marcar a 
minha fala ou para agora, ou para depois da Ordem do 
Dia. Não sei se V. Exª já tem condições de ter a noção 
de como vai ser a pauta de hoje. Se a pauta é polêmica, 
logicamente que o orador prefere se inscrever antes da 
Ordem do Dia. Se não é, o orador prefere se inscrever 
depois, uma vez que tem mais tempo para falar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esclareço a V. Exª que a pauta, de fato, tem assuntos 
da maior importância e relevância e, por enquanto, eu 
sempre faço a consulta aos Líderes se há entendimento 
para apreciar uma determinada matéria. Por exemplo, 
há um desejo da Casa de apreciar e começar o debate 
sobre FPE; porém, não há entendimento até agora.

Então, como nós dependemos também de um 
entendimento com os Líderes para avançar na pauta, 
neste momento eu não tenho como informar V. Exª se 
o entendimento é possível, por conta de que, com o 
andar da sessão, até a hora da Ordem do Dia, é possí-
vel haver o entendimento quanto à apreciação de outra 
matéria. Mas, neste momento, não há entendimento...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, eu faço a opção por falar antes da Ordem do Dia, 
pela Liderança da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está sendo inscrito conforme o Regimento 
e de acordo com a solicitação de V. Exª.

Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu vou 

fazer a opção para falar como orador inscrito, embora 
eu esteja em 17º. Se não houver ninguém em plenário, 
eu entro no momento adequado. 

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

O Senador Mário Couto se inscreve como Líder 
da Minoria e V. Exª como orador inscrito, por enquanto.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Vanessa Grazziotin. (Pausa.)

S. Exª não está no plenário.
Como segundo orador inscrito, convido a fazer 

uso da palavra o Senador Humberto Costa, meu Líder 
e grande companheiro do Partido dos Trabalhadores.

Aproveito para cumprimentar a todos que estão 
nos acompanhando pela Rádio e TV Senado.

Queria, mais uma vez, dizer que foi muito importante 
ontem este Plenário haver sediado o evento da promul-
gação da Emenda Constitucional que estabelece direitos 
para as empregadas e os empregados domésticos, que 
tem tido uma repercussão muito positiva Brasil afora.

Que fique bem claro que essa Emenda tem dis-
positivos que dependem de regulamentação, até para 
que não se estabeleça um conflito entre quem contrata 
e quem consegue a oportunidade de trabalho.

Está sendo constituída uma comissão – e faço 
parte dela – com vistas a priorizar a regulamentação 
dessa Emenda Constitucional, para que haja uma es-
pécie de “Simples” para o empregado e a empregada 
doméstica, a fim de facilitar a relação entre quem con-
trata e quem é contratado.

Com a palavra o Senador Humberto Costa, pelo 
tempo regimental de dez minutos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, tive 
a oportunidade de, ontem, acompanhar a 17ª Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Estivemos 
lá vários Senadores do Nordeste e, naquela ocasião, 
a Presidenta Dilma Rousseff anunciou novas medidas 
para combater os efeitos da seca na região. Estava lá 
presente o Ministro da Integração Nacional, Fernando 
Bezerra e vários outros Ministros de Estado, Governa-
dores e parlamentares, Senadores e Deputados.

A Presidenta Dilma, com os anúncios de ontem, 
reafirmou seu compromisso com o Nordeste, ampliou 
os investimentos em medidas emergenciais de com-
bate à seca e também em obras estruturantes, como 
a barragem de Lontras, no Ceará.

Todos sabemos que as medidas emergenciais 
não são soluções efetivas para o flagelo, mas, com 
certeza, minoram os problemas e os prejuízos gera-
dos pela estiagem, como a morte dos animais, a perda 
das lavouras, a migração de trabalhadores, que deixam 
suas terras em busca de um meio de sobrevivência, 
entre outras consequências.

As medidas emergenciais vêm atenuar o sofrimento 
que a população nordestina hoje vivencia – e atenuar 
imediatamente –, enquanto as obras estruturadoras 
são construídas. É bom ressaltar, caros colegas, que o 
governo da Presidenta Dilma está trabalhando firme na 
realização de grandes obras de infraestrutura. Ele tem 
tomado todas as nedidas necessárias para a solução de 
impasses e aceleração de empreendimentos que mu-
darão, definitivamente, a cara do Nordeste. Lembro-me 
aqui de citar a Transposição do Rio São Francisco, obra 
que, em comissão, já tivemos oportunidade de visitar.
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Ontem, foram anunciados novos recursos: mais 
R$9 bilhões para o enfrentamento dos problemas da 
seca. Esses R$9 bilhões se somam a outros R$7,6 
bilhões que foram aplicados até agora. Isso remonta 
a um gasto total, a um total de recursos de R$16,6 bi-
lhões. E a própria Presidenta já disse que, se for ne-
cessário, o Governo Federal vai liberar mais recursos 
ainda para o enfrentamento da seca.

A Presidenta garantiu, por exemplo, a prorroga-
ção tanto do programa Garantia-Safra quanto do Bolsa 
Estiagem até o fim desse período de seca. Além de 
continuar a beneficiar 880 mil agricultores de 1.311 Mu-
nicípios do Nordeste, o Bolsa Estiagem será estendido 
para mais 361.586 trabalhadores rurais. O Garantia-
-Safra, que também será prorrogado, hoje atende a 
769 mil agricultores de 1.015 cidades.

Como disse a Presidenta Dilma, também estamos 
fazendo a maior operação de carros-pipa já vista na 
história do nosso País. Serão investidos mais R$202 
milhões para contratar 30% mais carros-pipa do que 
os existentes hoje, totalizando 6.170 veículos, quan-
do hoje temos 4.746 carros-pipa para atender a 777 
Municípios e a 3 milhões de pessoas.

Entre os novos investimentos, a Presidenta tam-
bém anunciou a construção e a recuperação de mais 
cisternas e poços. Até 2014, serão construídas mais 
750 mil cisternas para consumo e 64 mil para produ-
ção. Entre janeiro de 2011 e março deste ano, já foram 
entregues 270.611 cisternas para consumo e 12.369 
cisternas para produção.

Ao mesmo tempo, estão sendo investidos mais 
R$208,6 milhões na construção e recuperação de 
poços e na compra de equipamentos de perfuração.

Até o momento, o Governo da Presidenta Dilma 
já repassou R$60 milhões para os Estados abrirem e 
recuperarem poços.

Serão ainda garantidas mais 340 mil toneladas 
de milho para os meses de abril e maio, uma deman-
da que os nordestinos há muito tempo dirigiam ao Go-
verno. Caberá aos Estados cuidar do transporte e da 
distribuição do cereal para as regiões mais afetadas 
pela seca, com o compromisso de vender esse milho 
a preços subsidiados de R$18,00, até três toneladas, 
e de R$21,00, entre três e seis toneladas.

É importante dizer, inclusive, que os recursos a 
serem arrecadados pelos governos estaduais, que re-
ceberão esse milho como doação, deverão ser aplica-
dos em obras para o enfrentamento da seca, inclusive 
de forma estruturadora.

Entre janeiro e março deste ano, foram vendidas 
370 mil toneladas de milho a preços subsidiados para 
113 mil agricultores do Nordeste.

As medidas anunciadas também incluem um 
aporte de R$350 milhões do Tesouro Nacional para a 
linha de crédito emergencial do Fundo Constitucional 
do Nordeste, o FNE. Com esse aporte, o total de re-
cursos do Fundo, para crédito com juros baixos, chega 
a R$2,75 bilhões, beneficiando os agricultores mais 
prejudicados pela seca.

Desde maio de 2012 até o presente momento, 
foram feitas 293 mil operações de crédito, no valor de 
R$2,4 bilhões, atendendo a produtores de mais de 
1.300 Municípios.

Durante a reunião da Sudene, também foi anun-
ciada a renegociação da dívida dos agricultores afeta-
dos pela seca. O pagamento das dívidas contratadas 
pelos produtores, com parcelas a pagar entre 2012 
e 2014, foi prorrogado por um período de dez anos. 
Com isso, o início do pagamento para os agricultores 
empresariais passa a ser o ano de 2015 e, para os 
agricultores familiares, em 2016. O agricultor familiar 
terá, também, um bônus de adimplência de até 80%,

O Governo Federal ampliou, ainda, as medidas 
de apoio aos Municípios. Com os recursos do PAC 
equipamentos, 1.415 Municípios atingidos com a seca 
receberão, cada um, uma retroescavadeira, uma moto-
niveladora, um caminhão-caçamba, um caminhão-pipa 
e uma pá-carregadeira. Isso representa um investimen-
to de R$1,46 milhão por Município, totalizando R$2,1 
bilhões de recursos aplicados.

O Governo da Presidenta Dilma está ainda sim-
plificando o repasse de recursos para obras contra a 
seca. Por exemplo, o licenciamento ambiental, a ou-
torga de água e a exigência da titularidade do imóvel 
poderão ser apresentados ao longo e até o fim da obra.

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A 

segunda parcela, correspondente a 40% do valor, seria 
paga após a prestação de contas da primeira parcela, 
e o restante de recursos para as obras seria liberado 
após a apresentação das medições.

Enfim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não pre-
tendo me prolongar muito mais para relatar aqui as me-
didas anunciadas pela Presidenta Dilma, mas gostaria 
de dizer que todos nós que participamos da reunião 
da Sudene, parlamentares, governadores do Nordeste 
e prefeitos, ficamos mais tranquilos com o empenho e 
o compromisso demonstrados pelo Governo Federal 
para com a Região Nordeste. Sabemos que o serta-
nejo, apesar de todas as dificuldades geradas pela 
estiagem, não está desamparado.

Hoje, com os avanços sociais iniciados no governo 
do ex-Presidente Lula e ampliados com a Presidenta 
Dilma, já sentimos uma grande diferença entre o que 
ocorria no passado na região do semiárido e o que 
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ocorre hoje. No passado, os trabalhadores, famintos 
e desesperados, chegavam a promover saques no 
interior. Agora, os programas de assistência social já 
permitem uma condição mínima de subsistência.

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Vou concluir, Presidente.
Mas ainda precisamos avançar muito mais, e é 

isto que nós queremos: dignidade, qualidade de vida 
e um Nordeste mais rico e mais desenvolvido, que 
possa conviver e superar todas as mazelas geradas 
pelos fenômenos climáticos.

Que cresça e se torne um exemplo de pujança 
para o mundo!

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador e colega Humberto 
Costa, pelo pronunciamento e pelo relato que faz da 
ida da Presidenta Dilma ao Nordeste brasileiro.

Convido para fazer uso da palavra o nobre Sena-
dor Mário Couto, como Líder da Minoria nesta Casa.

V. Exª dispõe do tempo regimental de cinco minu-
tos; contudo, obviamente, dentro do possível, teremos 
a tolerância necessária.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras e Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje e mudo 
de tema, não vou falar sobre corrupção, deixo para a 
próxima semana os novos capítulos da corrupção no 
Brasil e no meu Estado.

Quero evoluir nas práticas e nas minhas ações, 
porque não posso só falar e não buscar soluções para 
aquilo que eu falo. 

Falo hoje de uma preocupação que tenho eu a 
certeza de que também é a de todos os brasileiros e 
as brasileiras. 

Eu gostaria que aqueles que defendem o Governo, 
que aqueles que defendem a Presidenta Dilma – que 
tanto falam de bolsa, bolsa, bolsa – pudessem falar 
aqui, nesta tribuna, da bolsa da inflação. 

Toda vez que a bolsa ou toda vez que a inflação 
passasse da sua normalidade, a Presidenta da Repú-
blica poderia criar uma bolsa, Senador Suplicy, para 
os brasileiros não se afogarem. 

Eu vou ler aqui, como gosto sempre de fazer nos 
meus pronunciamentos. Para não se criar aquilo que 
se possa chamar de desconfiança, eu sempre trago 
as provas na mão. 

Da inflação o Governo já perdeu o controle. Tenho 
certeza de que não sou só eu que estou preocupado. 

A senhora, dona de casa, a senhora, que vai ao 
supermercado, o senhor que vai ao supermercado, como 
eu vou, de vez em quando, e que lá vê o preço, e que 

lá observa a subida dos preços; você que vai ao médi-
co, ao cabeleireiro; você que vai ao açougue; você que 
compra o frango; o paraense, querido, de Nossa Senhora 
de Nazaré, querida mãe, que compra a farinha que, no 
ano passado – e o paraense não pode viver sem ela, 
é uma mania do paraense comer a farinha com tudo –, 
que custava R$2,00 no ano passado e custa R$8,00, 
R$8,00, R$8,00, pobre paraense das colônias!

Mas não é só a farinha. Eu tenho aqui o Correio 
Braziliense do dia 13/03/2013: “Reajuste nos remédios”. 
Eu tenho aqui do G1 Sul de Minas: “Preço do pão fran-
cês aumenta pelo menos 10%”. Eu tenho aqui – trouxe 
várias fontes – eu tenho aqui: “Material escolar está 9% 
mais caro no Estado de São Paulo”, a fonte é o Procon. 

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu te-

nho aqui: “Reajuste de mensalidades escolares [no meu 
Estado] no Pará será de 7,4%”. Eu tenho aqui: “Aumento 
no preço do ovo de Páscoa [chega] a 12%”. Eu tenho 
aqui, a fonte Amazonas em Tempo, Brasil: “Preço do 
ovo e do frango registra um aumento de 25%”. Eu tenho 
aqui a frase do Presidente do Banco Central, o Tombini.

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Diz 

ele que recua sobre a previsão da queda da inflação 
no segundo semestre deste ano. 

Brasileiros e brasileiras, aonde chegaremos? A 
inflação é o câncer que destrói a economia do País. A 
inflação foi aquele câncer contra o qual nós lutamos tanto.

Vários e vários Governos brasileiros caíram dian-
te do pé da inflação, só um conseguiu sobreviver, que 
foi o de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, a inflação 
bate à porta dos brasileiros novamente.

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Aqueles que defendem... (Fora do microfone.) 
Já vou descer, Presidente, já estou me arruman-

do para descer, Presidente.
Aqueles, Presidente, que defendem a classe dos 

pobres, dos nordestinos pobres... Eu, há pouco, escu-
tava, me sensibiliza, Presidente, aceito, louvo. Mas por 
que, Presidente, não falamos dos aposentados brasi-
leiros? Presidente, esses estão morrendo à míngua, 
Presidente, e a Presidenta não faz nada. Olho para 
esses números, Presidente, da inflação e penso nes-
ses irmãos. Eu estava lendo ainda agora, Presidente, 
todos esses números e penso: como pode viver o apo-
sentado brasileiro que tem o aumento...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... a 

metade do aumento do salário mínimo? A metade do 
aumento do salário mínimo é quanto a Presidenta dá 
para os aposentados brasileiros. E, diante disto aqui que 
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acabo de ler, minha Nossa Senhora de Nazaré, como 
é que vivem esses pobres aposentados brasileiros? 
Aonde a inflação vai chegar até dezembro, meu caro 
Suplicy? Aonde? Ela vai voltar. Brasileiros, brasileiros 
queridos, a inflação bateu de novo à porta. Brasileiros, 
a inflação é real. Brasileiros, mentem, mentem tentan-
do encobrir o percentual do aumento dos preços dos 
alimentos. A gasolina e o óleo diesel já aumentaram...

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 

duas vezes neste semestre, e o Governo continua dizen-
do (Fora do microfone.) que não há inflação neste País.

Ó mentirosos do Brasil!
Muito obrigado, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Mário Couto.
E convido para fazer uso da palavra como orado-

ra inscrita, que tinha permutado, a Senadora Vanessa, 
em seguida, o Senador Paulo Paim para uma comu-
nicação inadiável, em seguida, Senador Suplicy, que 
é o terceiro orador inscrito.

Com a palavra V. Exª pelo tempo regimental de 
10 minutos, 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, Srªs Senadoras, com-
panheiros e companheiras.

Sr. Presidente, no dia de ontem, presenciamos, 
nesta Casa, um momento histórico, uma conquista para 
nossos trabalhadores domésticos, em especial para as 
trabalhadoras domésticas de todo o Brasil, uma con-
quista de direitos sem preconceitos e diferenciações.

Exatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 25 anos 
depois da Constituição cidadã de 1988, o reconheci-
mento chega agora às trabalhadoras domésticas. Falo 
da extensão dos direitos trabalhistas, Senador Paim, 
das trabalhadoras domésticas, que são importantes 
em qualquer país do mundo. Mas a importância que o 
nosso gesto, o gesto do Congresso Nacional representa 
para o mundo é algo fenomenal, porque não há nenhum 
país que tenha um maior número de trabalhadores e 
trabalhadoras domésticas do que o Brasil. São, aproxi-
madamente, 7 milhões, 7 milhões de trabalhadores que 
vivem do trabalho doméstico, como empregada ou em-
pregado domésticos. Desses 7 milhões, mais de 90%, 
segundo os dados estatísticos oficiais, são mulheres, e 
desses, aproximadamente 50% são negros. E, de acordo 
ainda com os dados estatísticos, Senador Jorge Viana, 
aproximadamente e tão somente 23% possuem registro 
efetivo em Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Portanto, o que aprovamos ontem, a Emenda 
Constitucional, representa 17 novos direitos incluídos na 

Constituição aos empregados domésticos do País que 
valem já a partir de hoje, da publicação no Diário Oficial.

A luta é histórica, Sr. Presidente, não é de hoje. 
No Brasil, a primeira Associação dos Empregados Do-
mésticos data de 1936, porém, somente em 1997 tal 
associação recebeu o status de federação.

A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vem 
tratando o tema de forma específica, tendo, primeiro, uma 
recomendação, que é a Recomendação 201, e depois 
a Convenção 189. Essa convenção aprovada em 2011 
– tive a felicidade de estar ao lado de muitas brasileiras 
e brasileiros, em Genebra, Suíça, quando da reunião da 
OIT que aprovou a Convenção 189, que estende mun-
dialmente os direitos das trabalhadoras domésticas de 
2011 para cá – dois países já assinaram e a ela aderiram, 
ratificando essa Convenção, que são o nosso vizinho o 
Uruguai, país-membro do Mercosul, e as Filipinas.

Esse é um gesto importante. O Brasil também já 
está com os trâmites encaminhados para que possa 
aderir, seguir essa convenção importantíssima da OIT.

O desafio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é muito grande. E quando falo em desafio grande, pri-
meiramente destaco que, ontem, nós tomamos uma 
decisão de mudarmos a realidade brasileira. E, a partir 
dessa mudança macro, precisamos seguir na busca de 
alternativas para regulamentar a Emenda Constitucional.

A Presidenta Dilma vem de algum tempo, e prin-
cipalmente agora, cobrando agilidade por parte dos 
Ministérios responsáveis. E, ontem, vimos aqui a pró-
pria Ministra e ex-Senadora Ideli Salvatti dizendo que 
existe um consenso no Governo em instituir um Su-
persimples para melhorar ou manter de forma mais 
simplificada e menos onerosa essa relação de trabalho 
entre empregadoras e empregadas domésticas, visto 
que essa não é uma relação que pode ser comparada 
a uma grande empresa e nem mesmo a uma pequena 
ou microempresa. Não pode ser comparada porque, no 
geral, essa relação acontece entre dois trabalhadores, 
um que tem condição econômica um pouco melhor que 
contrata uma doméstica, uma emprega ou um empre-
gado doméstico para lhe ajudar em casa. O que não 
significa dizer que aprovada a Emenda Constitucional, 
Senador Paim, todos os brasileiros e brasileiras que 
têm contratos com empregada doméstica já tenham 
condições de arcar com todos os custos.

Então, obviamente, há de haver diferenciações 
nesse tratamento. E nós não podemos demorar na 
análise da regulamentação e das mudanças que de-
veremos promover na relação entre empregadores e 
empregadas domésticas. 

O Congresso Nacional nesse aspecto se antecipou. 
E, ontem mesmo, quando foi instalada a comissão 

mista que vai propor a regulamentação dos dispositivos 
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constitucionais ainda pendentes de normatização, foi 
decidido por essa comissão, que também vai tratar de 
encargos trabalhistas, que uma das prioridades da co-
missão mista será a regulamentação desta relação de 
trabalho entre empregadores e trabalhadores domésticos.

Hoje, sabe-se que o pagamento do INSS e do FGTS 
é feito em guias individuais. O que a comissão propõe 
é unificar e reduzir essas contribuições. Estima-se que 
poderá haver uma redução de até 7% na alíquota do 
INSS, além de incluir ambas em uma única guia, em um 
único recolhimento simplificado, ou seja, deverá haver 
uma redução drástica para que não haja o desemprego.

O que queremos, o objetivo... Repito: nas redes 
sociais as dúvidas são muitas em relação ao nível de 
empregabilidade. Questionam se a emenda por nós 
aprovada e promulgada no dia de ontem não levaria 
a um desemprego maior nesse segmento de trabalha-
doras e trabalhadores brasileiros.

Então, é óbvio que nós precisamos rapidamente 
trabalhar nessa modificação da legislação brasileira, 
para que isso não ocorra.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Vanessa, bem rapidamente, quero cumprimentar V. 
Exª e, aproveitando que o Senador Jorge Viana faz 
parte dessa comissão, dizer – permita-me, Senadora 
– que o Senado já aprovou um projeto de nossa au-
toria que unifica a Previdência e o Fundo de Garantia 
para o empregador doméstico. O projeto encontra-se 
na Câmara. É claro que nós vamos regulamentar tudo. 
Então, pediria esse projeto fosse analisado como uma 
contribuição para a redação final que a comissão vai 
dar – apenas como uma contribuição. Sendo assim, ele 
será considerado, é claro, prejudicado. Quero cumpri-
mentar V. Exª pela forma como sempre defendeu todos 
os trabalhadores da área pública e da área privada e, 
naturalmente, principalmente neste momento, as em-
pregadas e os empregados domésticos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – É exatamente sobre isso que eu avanço agora 
no meu pronunciamento, Senador Paulo Paim.

Como V. Exª, eu aqui registrei que são muitos os 
projetos de lei que tramitam tanto no Senado como na 
Câmara Federal, e vários deles propõem a unificação 
ou a diminuição do valor das alíquotas.

Também há um projeto que unifica em 5% a con-
tribuição, porque é isso que paga o microempreendedor 
individual. Então, não há por que o empregador de um 
trabalhador ou uma trabalhadora doméstica pagar 12% 
de Previdência, mesmo porque o microempreendedor 
individual paga hoje 5%.

Muitos imaginavam que essa proposta poderia 
levar à falência a Previdência Social pública brasileira 

ou prejudicar ainda mais a sua saúde financeira. Pelo 
contrário. Com o passar do tempo, isso tem mostrado 
que um número de formalidade...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – ...no mercado de trabalho brasileiro tem au-
mentado significativamente.

Então, há vários projetos como o de V. Exª, de 
minha autoria, de sua autoria, de autoria de outros.

É preciso, sim, que a comissão... Acho que o Se-
nador Jorge Viana captou, e, ontem mesmo, a comissão 
já deu mostras de que também captou, porque ela foi 
criada para regulamentar dispositivos constitucionais 
que carecem de regulamentação há 25 anos, Sena-
dor Jorge Viana. Entretanto, esta questão de relações 
entre empregador e trabalhadores domésticos é muito 
importante, é urgente, porque o que nós precisamos 
evitar é exatamente o desemprego ou, então, uma 
precarização ainda maior nesse segmento.

Eu aqui chamo a atenção para o e-mail que recebi 
do Sr. Mário Avelino. O Sr. Mário Avelino é Presidente 
do Instituto Doméstica Legal. No e-mail que mandou 
diretamente a mim, Presidente Jorge Viana, ele diz 
que, de abril de 2009 a 2010, o instituto desenvolveu 
uma campanha para formalizar o emprego doméstico e, 
na ocasião do Dia da Empregada Doméstica, também 
lançou a campanha “5 Milhões de Domésticas Legais”.

É bom destacar que o Sr. Mário Avelino nos alerta 
para essa preocupação que, de fato, é real. Ele fala da 
necessidade – isto é claro para nós – de agilizarmos a tra-
mitação dos projetos que desoneram o empregador para 
que possamos evitar demissões, que, segundo cálculos 
feitos por essa entidade que acabo de citar, chegam a 
aproximadamente 815 mil empregos, que estariam cor-
rendo risco, Sr. Presidente. Se houver a desoneração, 
além de não permitir esse número de desemprego, nós 
estaremos promovendo um grande estímulo à formalidade.

Então, eu não quero achar – nem devemos nos 
enganar – que isso não ocorre. De fato, vai ocorrer. 
Ou nós agilizamos a tramitação e uma decisão sobre 
a matéria, ou nós corremos um sério risco de ver, em 
um curtíssimo espaço de tempo – não digo curto, mas 
curtíssimo espaço de tempo –, o desemprego voltando.

Segundo pesquisa do IBGE publicada na semana 
passada – eu já concluo, Senador Jorge Viana –, mais 
de 20 mil empregadas domésticas foram demitidas, 
e, se levarmos essa projeção – são dados do IBGE – 
para 12 meses, as demissões poderiam ser ampliadas 
até a casa de 133 mil, o que é um número alarmante.

Então, diante disso, Sr. Presidente concluo aqui 
o meu pronunciamento, agradecendo o tempo que V. 
Exª me concedeu a mais.

(Interrupção do som.)
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Registro que eu, à frente da (Fora do microfone.) 
Procuradoria da Mulher, já busquei uma conversa com 
a Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres. E fiquei muito feliz, por-
que a comissão que foi instituída pelo Governo Federal 
para tratar desse assunto é exatamente, Senador Jorge, 
coordenada pela Ministra Eleonora Menicucci, da Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres, comissão 
da qual participam o Ministro da Previdência, o Ministro 
do Trabalho, mas é o Ministério, a Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres que está na coordenação.

Portanto, além do trabalho do Poder Executivo, o 
trabalho do Senado e da Câmara dos Deputados vai 
permitir que, em pouquíssimos meses, Senador Jorge 
Viana, vejamos a ampliação dos direitos, não só com 
a aprovação do texto constitucional, mas também com 
a regulamentação da matéria.

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

AC) – Cumprimento V. Exª.
Hoje, inclusive, dei entrevista na Rádio Senado, 

falando que a lei aprovada é da maior importância. O 
Senado tem sido elogiado Brasil afora, todo o Plená-
rio, todos os colegas Senadores e Senadoras. Essa 
lei, que trata dos direitos da empregada doméstica e 
do empregado doméstico, só terá eficácia, só vai pe-
gar, se nós providenciarmos a sua regulamentação e 
facilitarmos a relação entre o empregador e o empre-
gado, simplificando, criando, como foi colocado aqui 
por V. Exª, o Simples do trabalhador doméstico e da 
trabalhadora doméstica. Não tenho dúvida de que, aí 
sim, o conflito entre quem emprega e quem é empre-
gado vai estar sanado ou reduzido, e a lei vai pegar, 
como é o desejo de todos nós e do Brasil.

Convido, para fazer uso da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador e ajudador também na 
condução dos trabalhos do Senado, Paulo Paim. Como 
é muito assíduo, ele, junto com Ana Amélia e outros 
bons Senadores e Senadoras, sempre nos socorre 
aqui, a Mesa Diretora, na condução dos trabalhos.

Com a palavra, V. Exª, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Jorge Viana, eu queria, mais uma vez, cumpri-
mentar esta Casa.

A Senadora Vanessa falou aqui da importância 
da promulgação da lei, por unanimidade, no dia de on-
tem, durante uma sessão bonita, uma sessão alegre, 
uma sessão festiva, em que os Senadores estiveram 
presentes, mais uma vez, dando depoimento da im-
portância de nós derrubarmos o último bastião – eu 

diria – da escravidão no País, forma como eram trata-
dos os trabalhadores domésticos.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, hoje pela manhã, 
num amplo acordo com a juventude de todos os partidos 
– todos os partidos se manifestaram –, com as centrais, 
as confederações, o próprio Governo – não houve ques-
tão de situação ou de oposição –, aprovamos o relatório 
por mim apresentado do Estatuto da Juventude.

Ao mesmo tempo, quero agradecer, aproveitan-
do que o Senador Blairo Maggi está em plenário, aos 
presidentes de todas as comissões, que disseram: “Se 
houver entendimento, nós não complicaremos. Daremos 
o parecer em plenário, se for o caso, para que o Estatu-
to seja aprovado com rapidez”. O projeto, então, voltará 
para a Câmara, que, naturalmente, dará a última palavra, 
porque foi lá que se originou o Estatuto da Juventude.

Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar o 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador 
Waldemir Moka, que contribuiu muito, naturalmente, 
como todos os Líderes partidários, para que o projeto 
fosse aprovado por unanimidade.

Discorro, neste momento, Sr. Presidente, sobre 
outro projeto aprovado hoje, na Comissão de Assun-
tos Sociais. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou, 
por unanimidade, o PLS 91/2010, de nossa autoria, 
que trata da chamada desaposentação. O belíssimo 
substitutivo do Senador Paulo Davim aprimorou a ideia 
inicial e se alinhou à atual jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e ao próprio relatório do Ministro 
relator da matéria, no Supremo Tribunal Federal, que é 
favorável à aprovação do instituto da desaposentadoria.

Segundo o Tribunal da Cidadania, a aposenta-
doria é um direito patrimonial disponível e, portanto, é 
plenamente possível a renúncia do benefício atual com 
objetivo de obter outro melhor, como hoje é garantido, 
inclusive, para os servidores.

A desaposentação é o instituto jurídico pelo qual 
é garantido ao aposentado que continuar trabalhando 
o direito de renunciar ao benefício previdenciário me-
nor, no momento em que entender mais adequado, por 
outro que lhe traga um maior benefício.

O atual Orçamento da União, numa precaução 
do Executivo, da Presidenta Dilma, já prevê o montan-
te de R$49,1 bilhões para o pagamento, se assim o 
Supremo decidir e esta Casa homologar, do instituto 
da desaposentadoria.

Estima-se que existam 480 mil aposentados à 
espera do benefício da desaposentação, cujos pro-
cessos judiciais tramitam nos tribunais de todo o País.

Caso o Congresso Nacional não agilize a aprovação 
dessa matéria, o Supremo Tribunal Federal há de votar, 
mas tenho certeza de que, pela decisão de hoje, o Se-
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nado vota e a Câmara acompanhará essa decisão tão 
importante, que cumpre, mais uma vez, o seu papel social.

Ressalto, inclusive, que foi reconhecida a reper-
cussão geral, ou seja, a decisão adotada pela Corte vai 
valer para todas as ações pendentes de julgamento, 
em todas as instâncias do Judiciário.

Daí a necessidade de o Congresso não ficar mais 
uma vez atrás de uma decisão do Judiciário, para não 
reclamarmos depois que a Justiça é quem decidiu. Não! 
Nós é que estamos decidindo.

A aprovação desse projeto significa, Sr. Presiden-
te, mais que uma simples revisão de benefício.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Significa 

que o aposentado que continua trabalhando terá direito 
ao benefício; significa isonomia com os servidores públi-
cos que já possuem o direito; significa que o Congresso 
Nacional, de fato, está preocupado que as questões se 
decidam aqui e não lá no Judiciário; significa, por fim, 
a valoração dos princípios constitucionais da isonomia, 
da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

O projeto atende tanto aos segurados que começa-
ram a contribuir cedo quanto àqueles que optaram pela 
aposentadoria proporcional, mas continuaram trabalhando.

Com a implementação do fator previdenciário, em 
1999, a corrida pela desaposentação se intensificou.

Tenho repetido que o instituto da desaposenta-
doria vai-nos ajudar, inclusive, a construir rapidamente 
uma saída para o fim do famigerado fator previdenciário 
ou uma alternativa...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –...viável no 

campo da razoabilidade para o fator (Fora do microfone.)
Quero encerrar, Sr. Presidente, esta fala, pedindo 

aos nobres colegas do Parlamento, tanto do Senado 
quanto da Câmara, que possamos trabalhar no senti-
do da aprovação rápida desse projeto, que beneficia 
todos e resolve, praticamente, o impasse que estava 
sendo criado a partir do momento em que o cidadão 
se aposentava pelo fator, voltava a trabalhar, perdia 
metade do direito e somente trabalhando a vida toda 
ele poderia ter direito à tão sonhada aposentadoria.

Milhares de homens e mulheres deste País es-
peram ansiosos por essa medida.

Agradeço também a todos os Senadores e às 
Senadoras que concordaram, voltando ao Estatuto da 
Juventude, com o requerimento de urgência, que foi 
entregue por uma comissão de líderes da juventude 
de todo o Brasil. Estavam lá em torno de 50 líderes su-
prapartidariamente, das mais variadas organizações, 
pedindo a aprovação urgente do Estatuto da Juventude.

Como sempre, o Senador Renan...
(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...se co-
locou inteiramente à disposição para dialogar com os 
líderes com esse objetivo.

Agradeço, mais uma vez, aos presidentes de todas 
as comissões que concordaram com esse encaminha-
mento e com a costura que a própria juventude civil 
com os mais variados setores da sociedade fizeram 
junto à Casa Civil, para que não haja vetos ao proje-
to aprovado. Se houver alguma emenda de redação, 
é claro que a faremos, sem nenhum problema, para 
agilizar a votação da matéria.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela tolerância, já que eu falei 

sete minutos e não cinco.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exa, Senador Paim. Claro 
que vi a fotografia e é uma vitória da juventude o ca-
minhar do estatuto aqui no Congresso. Parabéns pela 
luta, que segue vitoriosa.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy. 

V. Exa dispõe do tempo regimental de dez minutos, 
caro Senador e bom colega de Bancada Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Prezado Senador Jorge Viana, quero também saudar 
os jovens que frequentam as galerias do Senado, que 
aplaudiram o Senador Paulo Paim pelo fato de hoje 
ele ter sido um dos Senadores que apoiou o Estatuto 
da Juventude, que deverá ser apreciado em plenário.

Quero também congratular-me com a Presidenta 
Dilma Rousseff pelas medidas ontem anunciadas na 
sede da Sudene, em Fortaleza, que já foram aqui hoje 
analisadas pelo Senador Humberto Costa, do PT de 
Pernambuco, e que mostram a preocupação de profun-
didade e compromisso da Presidenta Dilma Rousseff, 
ainda mais tendo em conta os meses prolongados de 
seca que caracterizaram a situação de grande parte 
do Nordeste brasileiro. Mas quero também dizer quão 
importante foi a forma como os governadores de to-
dos os partidos apreciaram e saudaram as iniciativas 
da Presidenta Dilma Rousseff para promover melhor 
o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, promover 
uma maior equidade entre todas as regiões brasileiras 
e também tomar as medidas necessárias para aque-
les mais de perto vitimados pela inclemência da seca.

Mas eu retorno a esta tribuna para, outra vez, tratar 
de um tema que tenho acompanhado de perto há mais 
de 12 anos, qual seja, o devido pagamento das pensões 
e benefícios aos aposentados do Banco do Estado de 
São Paulo. Desde novembro de 2011, atendendo aos 
justos reclamos dos aposentados e pensionistas do ex-
-Banespa, hoje sob o controle do banco espanhol San-
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tander, tenho convidado os Presidentes do Banco Cen-
tral do Brasil, para participarem de audiências públicas, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, com vistas a 
explicar aos Senadores suas ações visando solucionar 
o problema relativo ao uso do fundo garantidor do pa-
gamento dos direitos previdenciários dos banespianos.

Ao longo desses anos, também tenho envidado 
esforços no sentido de que o Ministério da Previdên-
cia Social encontre uma solução administrativa para 
o passivo previdenciário desses trabalhadores, cerca 
de 14 mil famílias, com o objetivo de fazer cumprir os 
acordos que foram firmados no momento da compra 
do Banespa pelo banco espanhol, no ano de 2000.

Sendo assim, conclamo, mais uma vez, o Ministro 
da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, a quem, 
inclusive, entreguei pessoalmente um conjunto de do-
cumentos dos representantes dos ex-trabalhadores do 
Banespa, para que possa se reunir com os banespianos 
e suas entidades representativas, visando finalmente 
chegar a um acordo para o pagamento do que é por 
direito devido a essas pessoas, a essas famílias.

Nesse sentido, encaminho ao querido colega 
Senador e Ministro Garibaldi Alves as notas taqui-
gráficas dessa breve comunicação, juntamente com 
o documento que me foi enviado no último dia 15 de 
março, pelo Sr. José Milton de Andrade Marques, o 
qual resume as agruras pelas quais os aposentados 
e pensionistas do antigo Banespa têm passado. É de 
fundamental importância que o Governo encontre uma 
solução definitiva para o problema. 

Assim, ao Exmo Sr. Ministro Garibaldi Alves Filho 
entreguei, em mão, o ofício no seguinte sentido:

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, encaminho 
cópia da mensagem que me foi dirigida pelo Sr. 
José Milton de Andrade Marques e das notas 
taquigráficas de meu pronunciamento (...). Es-
ses documentos que realçam a necessidade de 
chegar a uma solução definitiva para o passivo 
previdenciário e trabalhista dos aposentados do 
banco Banespa – que hoje está sob o controle 
do (...) Santander –, que foram admitidos até 
22 de maio de 1975 [naquela antiga instituição].
Diante do teor da missiva anexa, coloco o as-
sunto a sua consideração para adoção das 
providências que julgar cabíveis ao caso, in-
formando o Sr. José Milton de sua decisão. 

Em anexo, está este documento em que o José 
Milton, inclusive como um dos que mais tem batalhado 
pelas 14 mil famílias de aposentados e idosos admiti-
dos até dia 22 de maio de 1975 no ex-Banespa, coloca 
os argumentos por que considera que o Santander, ao 
adquirir o Banespa, deve cumprir com o respeito às 
leis e inclusive às normas de resoluções do Senado. 

E é muito importante que, tendo em conta que 
o Santander, desde o ano 2000, nos últimos 13 anos, 
conseguiu ter um desempenho muito positivo e signi-
ficativo na economia brasileira, que possa, inclusive 
também no diálogo com o Banco Central, no diálogo 
com o Ministério da Previdência, chegar ao melhor 
entendimento possível com esse grande número de 
servidores do antigo Banespa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente Jorge Viana. 
Peço a transcrição na íntegra do documento que 

mencionei. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, retorno a essa tribuna para, novamente, tratar de 
um tema que acompanho, de perto, há mais de 12 anos, 
qual seja, o devido pagamento das pensões e benefícios 
aos aposentados do Banco do Estado de São Paulo.

Desde novembro de 2001 atendendo aos justos 
reclamos dos aposentados e pensionistas do ex-Ba-
nespa, hoje sob o controle do banco espanhol Santan-
der, tenho convocado os presidentes do Banco Central 
do Brasil para participarem de audiências públicas na 
Comissão de Assuntos Econômicos, como vistas a ex-
plicar aos senadores suas ações visando solucionar o 
problema relativo ao uso do Fundo Garantidor do pa-
gamento dos direitos previdenciários dos banespianos.

Ao longo desses anos, também tenho envidado 
esforços no sentido de que o Ministério da Previdên-
cia Social encontre uma solução administrativa para 
o passivo previdenciário desses trabalhadores, cerca 
de 14 mil famílias, com o objetivo de fazer cumprir os 
acordos que foram firmados no momento da compra 
do Banespa pelo banco espanhol no ano de 2000.

Sendo assim, conclamo, mais uma vez, o ministro 
da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, a reunir-se 
com os banespianos e suas entidades representativas 
visando a, finalmente, chegar a um acordo para o pa-
gamento do que é, por direito, devido a essas pessoas.

Nesse sentido, encaminho ao querido senador e 
ministro, Garibaldi, as notas taquigráficas dessa breve 
comunicação juntamente com o documento que me foi 
enviado, no último dia 15 de março, pelo Sr. José Milton de 
Andrade Marques, o qual resume todas as agruras pelas 
quais esses aposentados e pensionistas têm passado.

É de fundamental importância que o Governo 
encontre uma solução, definitiva, para o problema!

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY 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 na forma regimental. 

Quero convidar, para fazer uso da palavra...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

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

AC) – Pois não, Senador. 
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Sr. Presidente, gostaria de me inscrever como Líder, 
após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está sendo inscrito, Senador. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
O.k., Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para falar como Líder, após a Ordem do Dia, 
Senador Eduardo Lopes. 

Com a palavra, V. Exª, Senador Sérgio Souza, 
pelo tempo regimental de dez minutos. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, senhoras e senhores, nos próximos 50 dias, Sr. 
Presidente, serão realizadas duas das maiores feiras 
agropecuárias do Brasil. no Estado do Paraná: a Expo 
Londrina, que se inicia amanhã, dia 4, e vai até o dia 
14 ou 15; e a Expoingá, que acontecerá entre os dias 
9 e 19 de maio, na cidade de Maringá.

São dois eventos de destaque no calendário de 
festas do meu Estado, assim como o são várias outras 
feiras agropecuárias que ocorrem ao longo do ano em 
todas as regiões do Brasil.

Feiras, exposições e mostras agropecuárias acon-
tecem em nosso País desde o final do século XIX.

No início, o foco não eram as exposições de pro-
dutos agropecuários e animais. As mercadorias dos 
feirantes eram exibidas em eventos subordinados a 
outras solenidades, como as festas do santo padroeiro, 
celebrações de aniversário de cidades ou obtenção do 
status de Município e a celebração por essa obtenção.

Com o passar do tempo, eventos dessa ordem 
sofreram as consequências do processo de transfor-
mação do setor agropecuário nacional. Desde o final 
dos anos 50, essas manifestações passaram a ser 
identificadas como um misto de feira e festa popular 
para depois ganhar um caráter de comercialização de 
animais e de produtos, de máquinas e veículos, dentre 
outros eventos, por exemplo, os shows, de produção 
brasileira, que ocorrem às dezenas nesses eventos 
agropecuários.

Nos dias atuais, Sr. Presidente, as exposições 
agropecuárias tornaram-se muito importantes e pas-

saram a ser o cenário perfeito para a difusão de tec-
nologias nas áreas de agronegócio, comércio, indús-
tria e serviços, para o fechamento de bons negócios e 
também para a diversão de famílias e amigos.

Os setores da indústria, comércio e serviços, usu-
almente, se mostram os mais fortes nas feiras agrope-
cuárias, sendo responsáveis pelo grande percentual de 
comercialização realizado. Maquinários, implementos 
agrícolas, lançamentos do setor automotivo, além das 
mais variadas inovações que facilitam a vida do pro-
dutor rural no campo.

No segmento animal, as feiras representam a 
oportunidade de divulgação do que há de melhor na 
pecuária mundial para apresentar aos criadores: a 
qualidade genética, a precocidade e a sanidade para 
rebanhos bovinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos 
e avícolas.

Voltando aos eventos paranaenses que ocorrem 
nos proximos 50 dias, gostaria de destacar, primeira-
mente, o início, na data de amanhã, da 53ª edição da 
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.

A feira é realizada em um dos maiores e mais bem 
estruturados parques de exposições da América Lati-
na. Com mais de 400 mil metros quadrados, o Parque 
Governador Ney Braga tem condições de sediar todos 
os tipos de eventos de pequeno, médio e grande porte.

O parque da Sociedade Rural do Paraná também 
abriga a Vila Rural, uma fazendinha com 10 mil metros 
quadrados, que apresenta aos visitantes as vantagens 
da diversificação rural, com dezenas de unidades ex-
positivas para demonstração de plantações e criações, 
com o acompanhamento direto de técnicos da Emater 
e do Iapar – Instituto Agronômico do Paraná, um insti-
tuto muito parecido com a nossa Embrapa – Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Inclusive, a Embrapa, que completa, neste ano, 
40 anos, vem nos trazendo a tecnologia para o cam-
po. E essas tecnologias, Sr. Presidente, são difundi-
das por feiras como essa que vai acontecer na cidade 
de Londrina, bem como por aquela que acontecerá, 
no mês de maio, na cidade de Maringá, porque essas 
feiras colocam à disposição dos produtores rurais as 
várias formas, as várias inovações do setor agropecu-
ário. E por elas, Sr. Presidente, por essas inovações, 
nós chegamos à produtividade que temos hoje, no 
Brasil, na produção agropecuária, tornando o Brasil 
um dos países mais importantes do setor produtivo 
rural do mundo.

Em 2012, a Expo Londrina movimentou mais 
de R$355 milhões. Visitaram a feira, no ano passado, 
mais de 470 mil pessoas, sendo, pelo menos, 41 mil 
dentre crianças, idosos e deficientes. Foram mais de 
10 mil visitas técnicas de produtores e 2.118 exposi-
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ções na Feira de Londrina no ano passado. Números 
tão expressivos demonstram por que a ExpoLondrina 
é considerada, hoje, uma das feiras mais importantes e 
completas do Brasil, e exaltam o excelente trabalho da 
Sociedade Rural do Paraná ao promovê-la anualmente.

Aproveito para parabenizar, Sr. Presidente, o 
Diretor-Presidente da Sociedade Rural do Paraná, o 
Sr. Moacir Sgarioni, em nome de quem cumprimento, 
pela forma competente de trabalhar, toda atual diretoria. 
Destaco, também, a gestão da presidência anterior, na 
pessoa do meu amigo, o Gustavo Lopes.

Congratulo-me, ainda, Sr. Presidente, com to-
dos os membros do Conselho de Administração da 
entidade: o Sr. Eduardo Becker, o Sr. Geraldo Froes, 
o Sr. Humberto de Almeida Barros Júnior, o Sr. llson 
Romanelli; o José Carlos Tibúrcio, que já foi Secretário 
de Estado do Paraná; o José Tavares de Paiva Júnior, 
Luiz Roberto Neme; Oezir Kantor, um senhor espeta-
cular, difundidor das ações agropecuárias no Paraná; 
o Sr. Oswaldo Pitol, o Sr. Pedro Pagan e, também, o 
Sr. Samir Eide, que são membros do Conselho da So-
ciedade Rural do Paraná.

Sr. Presidente, em menos de um mês, 9 de maio, 
começa a 41ª Expoingá, feira considerada uma das 
cinco maiores do País, organizada por entidade do 
segmento agropecuário de grande importância em 
meu Estado, a Sociedade Rural de Maringá. Hoje, a 
Sociedade Rural de Maringá é competentemente pre-
sidida pelo Sr. Wilson de Matos Silva Filho, em nome 
de quem saúdo toda a diretoria pelo extraordinário 
trabalho realizado.

Igualmente, parabenizo o Conselho Deliberati-
vo da Sociedade Rural de Maringá: a Excelentíssima 
ex-Presidente da Sociedade Rural de Maringá, a Srª 
Maria Iraclézia de Araújo; o Sr. João Antônio Botti; o 
Sr. Marcos Santos Jorge; o Joaquim Romero; o Otá-
vio Dias Chaves Júnior, o Hélio Edys Costa Curta, o 
João Carvalho Pinto, o Neri Fabre, Alcides Fanhani, 
o Luiz Lourenço, o Paulo Meneguetti, o Júlio César 
Coelho Pallone.

Sr. Presidente, para mim, é um privilégio saudar 
essas pessoas que fazerm a diferença da agropecu-
ária paranaense.

A Expoingá, em 2012,...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –... 

teve a presença de 562 mil visitantes. A comercializa-
ção total, no evento, ultrapassou os R$270 milhões. 

Por exemplo, 8.260 animais passaram pela feira, 
com 912 expositores nas áreas de indústria, comércio, 
serviços e pecuária. 

Nas duas feiras, são realizados dezenas de sho-
ws, Sr. Presidente, com artistas dos mais populares 

e famosos do Brasil, durante os 10 dias em que ocor-
rem essas feiras.

São números igualmente relevantes que compro-
vam a grandeza desses dois eventos paranaenses, Sr. 
Presidente, Paulo Paim, e refletem o papel determinante 
da agricultura na economia do meu Estado e a impor-
tância do Paraná para o agronegócio nacional. Isso sem 
falar em outras grandes exposições, meu caro colega 
Bairo Maggi, como, por exemplo, a Expovel, o show 
rural que acontece na cidade de Cascavel, a Expobel, 
no sudoeste do Estado do Paraná, a ExpoUmuarama, 
a Agroleite, que acontece na cidade do Castro, que é 
uma das bacias mais importantes do leite no Brasil.

O Estado do Paraná é hoje, senhoras e senho-
res, o segundo maior produtor de grãos, perdendo 
tão somente para o Estado do Mato Grosso, o maior 
produtor de milho, de feijão e de trigo, o segundo na 
produção de soja e, ainda, abriga culturas como a da 
mandioca e a da cana-de-açúcar. Isso tudo, lembrando 
que o cooperativismo responde por cerca de 60% do 
PIB agropecuário do Estado. Existem no Paraná mais 
de 735 mil cooperados e mais de 40 cooperativas.

Caminhando junto com a agricultura, a pecuária 
paranaense também apresenta excelentes resultados. 
O setor responde por cerca de 40% do valor bruto da 
produção do Paraná. O Estado tem o terceiro lugar 
nacional na suinocultura, assim como na produção 
de leite. O Estado ainda ocupa a sexta posição na 
produção de bovinos no País, e a avicultura já ocupa 
o primeiro lugar.

É exatamente neste cenário produtivo, Srªs e 
Srs. Senadores, que acontecem, a partir de amanhã, 
a ExpoLondrina e a partir do próximo dia 9 de maio 
a Expoingá.

Razões, portanto, não faltam para contarmos 
com o êxito desses dois eventos e celebrarmos a sua 
repercussão positiva para o Estado e para o segmento 
agropecuário do País.

Desejo toda sorte e sucesso à 53ª ExpoLondri-
na e à 41ª Expoingá, registrando, desde já, a minha 
presença em ambas as feiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa-tarde 
a todos.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. Jor-
ge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Sérgio Souza.

De imediato, passamos a palavra, para falar como 
Líder, ao Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB de 
Brasília.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim, Sras e Srs. Senadores, 
eu assomo mais uma vez à tribuna do Senado, nes-
ta tarde, para dizer da minha profunda alegria e até 
emoção com o momento que nós vivemos ontem, no 
plenário do Senado, com a promulgação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, de 2012, a chamada 
PEC das Domésticas, que iguala os direitos dos em-
pregados e das empregadas domésticas aos demais 
trabalhadores de todo o País. 

É importante compreender a perspectiva histó-
rica que sustenta e sustentou o debate sobre a PEC 
nº 66, de 2012, porque esse é um debate que deve 
ir muito além da história dos direitos, das leis e con-
quistas nesses 70 anos de organização da categoria 
no Brasil. É preciso tocar profundamente na história 
de práticas culturais que sustentam uma visão, ainda 
distorcida, sobre o papel e os direitos desses trabalha-
dores e trabalhadoras no Brasil, que são uma força de 
trabalho da maior importância e que precisavam, sim, 
de equiparação de direitos. 

Eu entendo, Senador Paim, que, quando o Con-
gresso toma uma medida corajosa como essa, que se 
encontra com a vontade da população brasileira, nós 
estamos fortalecendo a imagem do Congresso Nacio-
nal perante a Nação brasileira. 

Importante registrar que, hoje, não apenas 7,2 
milhões trabalhadores e trabalhadoras domésticas 
acordaram com um sentimento diferente. Na verdade, 
todos aqueles que lutam há anos pela construção de 
um Brasil mais justo, solidário, generoso, entenderam 
a importância desse passo que foi dado pelo Senado 
Federal. Um passo que contou com a participação de 
todos. Tivemos duas votações, em dois turnos unâni-
mes, aqui, no plenário do Senado Federal. 

E nós, do Partido Socialista Brasileiro, nos orgu-
lhamos especialmente da atuação da Relatora desta 
matéria no Senado, Senadora Lídice da Mata, que, 
na Comissão de Justiça, foi capaz de dar o parecer 
promovendo o entendimento, acatando uma emenda 
de redação, para que não houvesse nenhuma altera-
ção de mérito que obrigasse essa PEC a voltar para 
a Câmara dos Deputados.

Realmente, não tem sentido termos duas ca-
tegorias de trabalhadores no Brasil. É claro que nós 
precisaremos viver, a sociedade brasileira precisará 
viver momentos de adaptação. Há aqueles que dizem 
que vai haver desemprego em massa, que a classe 
média não poderá pagar os salários. Uma minoria. 
Tenho certeza de que a maioria da classe média bra-
sileira compreende a importância dessa medida e se 
ajustará a essa medida.

Quero lembrar também que, quando da abolição 
da escravidão no Brasil, os senhores de engenho de 
então também diziam que essas pessoas, os escravos, 
ficariam, na condição de homens livres, desampara-
dos, não teriam quem cuidasse deles, e isso acabaria 
levando a um problema social maior. O tempo mostrou 
que isso não foi verdade. Na verdade, avançamos na 
consolidação dos direitos sociais e na construção de 
uma sociedade brasileira melhor do que a que tínhamos.

E é o que vamos viver neste momento. Teremos 
que promover adaptações. Relações que há anos se 
encontram na informalidade...

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – ...deverão se formalizar, mas já, de imediato, as 
empregadas e os empregados domésticos do Brasil 
terão direitos que já passam a vigorar a partir de hoje.

Por exemplo, era inconcebível, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, que, a exemplo dos outros tra-
balhadores, as empregadas domésticas não tivessem 
direito ao Fundo de Garantia, que lhes dá tranquilida-
de, no momento em que deixam seus empregos ou no 
momento em que precisam sacar esses recursos, a 
garantia de indenização quando de uma dispensa, de 
uma demissão sem justa causa. Enfim, estamos avan-
çando no sentido de igualar os direitos em todo o Brasil.

Quero registrar que me senti, ontem, orgulhoso, 
feliz de ser Senador da República, representando a 
Capital do meu País, que muito me honra, neste mo-
mento importante da história para o País, para muitas 
trabalhadoras e muitos trabalhadores. Ontem, estavam 
aqui várias dessas lideranças, que há anos lutam por 
isso: Srª Creuza, representando a Federação dos Tra-
balhadores Domésticos; a Deputada Benedita da Silva, 
que relatou o projeto na Câmara; e vários parlamentares 
que, desde a Constituinte de 1988, lutavam por isso.

Essa é uma vitória da população brasileira. É 
uma vitória do povo brasileiro. É uma vitória de todo 
o Brasil, porque, se em 1988, não tivemos condições, 
naquele momento, Senador Paulo Paim, de afirmar na 
Constituição esses direitos, nós tivemos condições de 
fazê-lo 25 anos depois.

É isso mesmo. O País está evoluindo, o País está 
avançando e o País não se contenta com o que tem. 
Nós somos uma população que queremos mais. Temos 
todo o direito de querermos mais e sempre. É bom para 
o País, é bom para as futuras gerações, é bom para os 
excluídos que nós não nos conformemos com o que 
temos e possamos garantir, cada vez, maiores e me-
lhores direitos sociais para toda a população brasileira.

Parabenizo o Senado Federal, o Congresso Na-
cional. Essa é uma agenda positiva. É esse tipo de 
agenda que o Congresso deve perseguir. Ele deve 
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priorizar as agendas efetivamente de interesse da 
população brasileira.

Quero cumprimentar também, Senador Paulo 
Paim, a decisão da Comissão de Assuntos Sociais, 
que teve V. Exª como Relator, de aprovar o Estatuto da 
Juventude. É outro passo importante que o Congresso 
brasileiro dá, no sentido de afirmar os direitos de um 
segmento da população, segmento hoje bastante vul-
nerável, porque é vítima de grande parte da violência 
no Brasil, e que busca ter reconhecimento e um pro-
tagonismo cada vez maior na sociedade brasileira. Es-
tudantes, jovens de todo o Brasil estão se mobilizando 
há meses, há anos, para a aprovação deste Estatuto.

Considero importante que votemos hoje, pelo 
menos, o requerimento de urgência aqui, no plenário 
do Senado Federal, para que possamos, ainda hoje, 
ou talvez na semana que vem, em um grande ato po-
lítico como o que tivemos ontem, aprovar o Estatuto 
da Juventude.

Portanto, quero cumprimentar todas as lideranças 
partidárias, todos que se envolveram na aprovação da 
PEC das Domésticas e, ao mesmo tempo, agora, no 
Estatuto da Juventude, reafirmando que esse é o tipo 
de agenda que interessa ao Brasil, esse é o tipo de 
agenda que afirma o Congresso Nacional diante da 
opinião pública brasileira; e é isso que a população 
brasileira espera de cada um e de todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Rodrigo Rollemberg, que 
falou sobre dois temas fundamentais: a PEC das do-
mésticas, uma alegria para todos nós – uma belíssima 
sessão que fizemos ontem – e o Estatuto da Juventude.

Passamos de imediato a palavra, por permuta com 
o Senador Casildo Maldaner, ao Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primeiro, agradeço 
a gentileza do Senador Casildo Maldaner em fazer a 
troca comigo, já que tenho uma reunião junto com os 
presidentes das comissões do Senado e o Presidente 
Renan, para que possamos disciplinar um pouco os 
nossos trabalhos. 

Então, agradeço ao Senador Casildo Maldaner 
e ao Presidente por essa concessão.

Nesta semana, na segunda-feira, assumi esta 
tribuna para falar um pouco sobre a questão de logís-
tica e das preocupações que tenho como Senador, 
como produtor, como brasileiro e como um daqueles 
que querem ver este País andar e fazer com que este 
País cresça e cresça para todos.

Fiz aqui um desabafo e um desafio, dizendo que 
só conseguiremos avançar nessa questão se todos 

nós, sociedade brasileira, nos unirmos, em um esfor-
ço quase que de guerra, para destravar o nosso País.

Disse naquela ocasião que estávamos “clincha-
dos”, como dois lutadores de boxe que se agarram e 
que, enquanto não chega um juiz, um mediador, um 
árbitro, não se separam e, portanto, não há sequên-
cia na luta.

O que estamos vendo em nosso País, pratica-
mente, nesse momento, é isso. 

Venho hoje então, nesta tarde, à tribuna do Se-
nado não só para apontar os problemas, mas também 
para trazer um pouco de contribuição em como pode-
mos resolver alguns problemas de logística em nosso 
País, e, especificamente, para a região onde trabalho 
e milito, a Região Centro-Oeste, com as saídas que te-
mos para o Norte do País, pelas hidrovias do Madeira, 
pelas hidrovias do Tapajós e pelas hidrovias do Tocan-
tins, enfim, saindo para a Calha Norte do nosso País. 

Então, venho à tribuna, nesta tarde, para reafir-
mar nossa preocupação com a infraestrutura do nosso 
País e trago uma proposta de rito sumário para termi-
nais graneleiros. 

Para que possamos minimizar os gargalos exis-
tentes, reduzindo o custo Brasil e tendo alternativas 
na logística de exportação a grãos, proponho um rito 
sumário para projetos portuários que se encontram 
em diversas fases de implantação.

É um verdadeiro pacto entre o governo e a ini- um verdadeiro pacto entre o governo e a ini-
ciativa privada para o bem da Nação, como enuncio 
a seguir:

1 – Encurtar os prazos de análise e liberação de 
financiamentos pelos bancos estatais, especialmente 
nas operações de Finame, estabelecendo 60 dias como 
prazo máximo do pedido de enquadramento até as li-
berações, uma vez que as empresas fornecedoras e 
seus produtos estão cadastrados e as tomadoras têm 
garantias reais ou recebíveis para tal.

2 – Determinar ao Dnit, no caso a responsabili-
dade é de quem gerencia o PAC, a conclusão de pro-
jetos estruturantes como: a BR-163, Cuiabá/Santarém 
– que pode ser, com bom gerenciamento, concluída 
no próximo ano, faltando, neste momento, pavimentar 
460Km; a duplicação do acesso rodoviário ao Porto 
de Santarém, cujo projeto dorme na DOC do Exército 
Brasileiro, sem ação nenhuma do Dnit; a implantação 
da BR-080, para que as safras de Mato Grosso possam 
ter acesso à Ferrovia Norte-Sul, cujo projeto contratado 
há mais de dois anos não está pronto por desinteresse 
da projetista e falta de prioridade do Dnit; os acessos 
ferroviários e rodoviários ao Porto de São Francisco 
do Sul, de enorme morosidade na implantação, todos 
de urgência e relevância para reduzir gargalos.
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3 – Convocar as companhias, principalmente as 
que têm projetos portuários de terminais graneleiros 
nas Regiões Norte e Nordeste do País, em implanta-
ção ou que estão aguardando licenças das autarquias 
federais e dos organismos ambientais para uma expo-para uma expo-
sição de motivos dos entraves, pois há muitos projetos 
que estão tramitando com extrema lentidão.

4 – A criação de um Comitê Resolutivo, com auto-
nomia e determinação concedida pela Presidência da 
República, para autorizar a implantação dos diversos 
projetos encalhados nos caminhos, muitas vezes por 
falta de pessoal habilitado, composto pelo Ministério 
dos Transportes, Ministério da Agricultura, do Plane-
jamento, da SEP, Antaq e da SPU. E aliás, na SPU é 
onde se verificam os maiores atrasos.

5 – Alterar imediatamente as poligonais dos por-
tos, reduzindo drasticamente sua área, de modo a 
flexibilizar a implantação de inúmeros projetos, cujos 
terrenos são privados, porém abrigados dentro da área 
do Porto Organizado. Poligonais que foram ampliadas 
por contínuas expansões obtidas pelas Companhias 
Docas, que querem fazer valer por corporativismo o 
domínio cada vez mais amplo de suas áreas portuárias.

6 – Convocar os organismos licenciadores estadu-
ais, através da Casa Civil da Presidência da República, 
encontrando alternativas para fornecerem as devidas 
licenças, em curto prazo, uma vez que os projetos são 
de baixo e médio impacto, transformando exigências 
prévias ou de etapas em medidas mitigadoras que 
possam ser cumpridas durante a fase de implantação 
ou operacional.

Com tais medidas, que não necessitam de ne-
nhuma lei e que se trata de gerenciamento puro, e 
mais um acompanhamento diário pelo Comitê Reso-
lutivo, agindo em nome da Presidência da República, 
amparado por um ágil Procurador da AGU, que não irá 
admitir, dos diversos procuradores ministeriais ou au-
tarquias qualquer vacilo ou atraso, a partir do próximo 
ano teremos disponíveis no mínimo mais 10 milhões 
de toneladas de oferta para o transbordo de grãos nas 
Regiões Norte e Nordeste do País, ...

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – ... 
fora do eixo Rio/Santos, conforme dados coletados e 
previstos por especialistas, a exemplificar, em milhões 
de toneladas.

Concedo um aparte ao querido Senador Casil-
do Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – Eu 
serei breve. Eu apenas gostaria, Senador Blairo Maggi, 
de cumprimentá-lo, porque V. Exª entende do tema e 

é prático. Escutei atentamente, listando os itens, que 
chegaram, se não me engano, a seis...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Seis 
itens.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ... 
a seis itens dizendo como nós poderemos desenca-
lhar os caminhos, os entraves que estão por aí afora...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Per-
feitamente.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – ... 
de forma prática, centrando na Casa Civil, na Presi-
dência da República, chamando, fazendo com que se 
destrinche isso. Concluindo, V. Exª disse que, para o 
ano que vem, se isso andar com rapidez e praticidade, 
poderemos ter mais 10 milhões de toneladas...

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Mais 
10 milhões de toneladas.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Serão 10 milhões de toneladas a mais na logística, 
para o próximo ano, para daqui a alguns meses, para 
daqui a dez ou doze meses ou nem isso. Isso é prati-
cidade. Eu até quero buscar depois uma cópia deste 
pronunciamento para meditar sobre isso, porque vai 
ajudar ao Brasil, a nós catarinenses, a nós do Sul, a 
nós do Brasil inteiro, no escoamento das soluções 
desses problemas de logística que são cruciais agora. 
Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito 
obrigado, Senador Casildo.

Eu, agora, vou passar a nominar, então, os pro-
jetos. Eles estão todos em andamento; estão, como 
se fala, na marca do pênalti para ser marcado o gol, 
sem goleiro, pois há financiamento e todas as coisas 
arrumadas. Por exemplo, em Santarém, a Cargill vai 
fazer uma ampliação de 1,5 milhão de toneladas no seu 
terminal que opera por lá; em Barcarena, em Belém, a 
ADM construirá um terminal de 2,5 milhões de tone-
ladas de grãos; também em Barcarena, a HB – Hidro-
vias do Brasil, mais 2,5 milhões de toneladas; também 
em Barcarena, a Bunge Alimentos, um terminal com 
3 milhões de toneladas, o qual tive oportunidade de 
visitar, há dois meses, e ele estará pronto para operar 
a partir de julho agora, só esperando a conclusão da 
BR-163; em Santana, no Amapá, teremos também um 
terminal da Cianport, com 1,5 milhão de toneladas, que 
será operado naquela hidrovia; em Itacoatiara, onde 
a minha empresa opera, há mais de 15 anos, uma hi-
drovia, nós estamos prontos para ampliar em mais de 
3 milhões de toneladas de grãos o corredor Madeira-
-Amazonas; em São Francisco do Sul, no seu Estado, 
com um pequeno arranjo, também a Fertimig fará um 
investimento para mais 1,5 milhão de toneladas de 
grãos naquela localidade. 
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Poderia, então, exemplificar mais projetos por-
tuários de transbordos de grãos, como, por exemplo, 
Tegran, lá em Itaqui, no Maranhão, onde, neste mo-
mento, quatro grandes empresas constroem quatro 
grandes armazéns e um terminal com sheep louder 
para carregamento de navios com 12 milhões de to-
neladas nos próximos cinco anos.

Faço questão de salientar que, com exceção do 
Porto de São Francisco do Sul, todos os demais portos 
aqui citados são das Regiões Norte e Nordeste e que 
os das Regiões Norte e Centro-Oeste dependem prin-
cipalmente da conclusão da BR–163. São 460 quilôme-
tros com os quais, uma vez asfaltados – todos esses 
projetos, num rito sumário, conforme, muito simples, 
coloquei aqui –, poderemos resolver os problemas de 
mais de 10 milhões de toneladas que deixarão de vir 
ao Porto de Santos, ao Porto de Paranaguá, de São 
Francisco, criando condições para que os produtores 
das Regiões Norte e Centro-Oeste tenham mais com-
petitividade.

Era esse o assunto que me trouxe à tribuna hoje.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para fazer aqui 

um comunicado. Lamento muito fazê-lo, mas o faço 
em nome da amizade que tenho com esta família, de 
mais de 30 anos, quando ainda eram empresários no 
Paraná, em São Miguel do Iguaçu.

A família do meu querido amigo Giocondo Del 
Moro, no dia de hoje, perdeu seu irmão, o também 
empresário Nei Del Moro, com 61 anos de idade, na 
cidade de Alta Floresta, que faleceu na manhã de hoje.

Quero deixar registrado, nesta Casa, o nosso 
pesar.

São brasileiros, paranaenses que se transforma-
ram em mato-grossenses e deram o sangue, deram a 
sua juventude e o seu entusiasmo para construir um Es-
tado cada vez melhor, que é o Estado do Mato Grosso.

Fica aqui o meu abraço a toda a família do Giocon-
do Del Moro pela perda irreparável do Nei nesta tarde.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Blairo Maggi, permita-me um aparte?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pois 

não, Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – No 

estertor do seu tempo, é apenas para me associar a 
V. Exª nessas questões. A primeira, sobre os portos. 
Nós precisamos tratar de regras que sejam mais cla-
ras e também o Governo Federal precisa ter capaci-
dade de tirar projeto do papel, tirar projeto do papel. E 
nós precisamos tratar dessa MP, que está aqui sendo 
debatida, tendo em conta um projeto estruturante de 
País. Eu concordo com V. Exª nesse debate. A minha 
fala, daqui a pouco, depois de V. Exª, é exatamente na 

questão de logística, questão que atormenta muito o 
Estado do Mato Grosso. E também me associo a V. 
Exª neste momento difícil da família do Giocondo Del 
Moro, que é um empresário, um cidadão de bem do 
nosso Estado. É um momento triste, a que eu também 
me associo a V. Exª.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito 
obrigado, Senador Pedro Taques.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Blairo Maggi.

Convido para fazer uso da palavra, para uma 
comunicação inadiável, o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, o jornalista Luiz 
Carlos Azenha, que assina um dos melhores sítios de 
informação da Internet, tem um grave – e, pelo jeito, 
insuperável – defeito: Azenha não é petista, não é tu-
cano, não é peemedebista e não é governista. Azenha 
é um repórter visceralmente obcecado, um repórter fiel 
ao mandamento máximo dos repórteres, que é buscar 
a verdade dos fatos, antes de tudo, acima de tudo, a 
verdade factual, como diz Mino Carta, outro grande re-
pórter. Inflexível em relação a esse princípio, Azenha é 
frequentemente vergastado, tanto pela direita, grande 
mídia e serviçais, como por ministros, assessores e 
burocratas do Governo Federal.

Censurado e processado agora mesmo, Azenha 
foi condenado a pagar R$30 mil ao diretor da Central 
Globo de Jornalismo, Ali Kamel, por suposta “campanha 
difamatória” contra o dito cujo. Que “campanha difama-
tória” é esta? Azenha explica. Em 2006, recém-chegado 
de Nova Iorque, onde era correspondente da Globo, 
ele foi escalado por Ali Kamel para cobrir as eleições 
presidenciais de 2006, acompanhando a campanha 
do candidato tucano, Geraldo Alckmin.

Com o correr da campanha, Azenha e outros 
repórteres de O Globo, como Rodrigo Viana, Mariana 
Kotscho, Cecília Negrão, Carlos Dornelles e o editor de 
economia da emissora, Marco Aurélio Mello, ficaram 
incomodados, desconfortáveis, com a parcialidade da 
cobertura imposta por Ali Kamel. A tensão chegou ao 
ponto de ebulição no caso das imagens do dinheiro 
com que os tais aloprados tentavam, ou tencionavam, 
comprar um dossiê contra o candidato tucano ao Go-
verno de São Paulo, o Serra. Azenha teve acesso à 
gravação da conversa do delegado da Polícia Federal 
responsável pelo caso e um grupo de jornalistas, com-
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binando como vazar fotos do dinheiro para prejudicar 
o PT. E ele reproduziu a gravação da trama em seu 
blog. A Globo, é claro, não gostou.

Segundo relata Azenha, enojado com o tipo de 
jornalismo praticado pela emissora e com a persegui-
ção a colegas que não se dobravam a Ali Kamel, ele 
pediu demissão. Mas, como volta e meia o Viomundo, 
seu blog, fazia críticas à Globo e revelações sobre os 
métodos de trabalho da emissora, entrou esta com 
processos contra Azenha, considerando as matérias 
do blog como campanha difamatória.

Como o seu blog é sustentado por ele mesmo, 
com o seu salário, sem qualquer patrocínio que seja, 
Azenha se vê na iminência de fechar o Viomundo. E 
anuncia, no blog, essa disposição.

Diz ele:

Sou arrimo de família, sustento mãe, irmão, 
ajudo irmã e filhas e mantenho este site graças 
a dinheiro de meu próprio bolso e da valiosa 
colaboração gratuita de milhares de leitores. 
Cheguei ao extremo de meu limite financeiro, 
o que, obviamente, não é caso das Organiza-
ções que concentram pelo menos 50 por cento 
de todas as verbas publicitárias do Brasil (...)

Mas não é só Azenha que está sendo processa-
do pela Globo ou por outro veículo da grande mídia.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Vários bloguistas são ameaçados pela mudança de 
meia dúzia de famílias que domina, que monopoliza 
a informação no País.

Toda a minha solidariedade ao Azenha, ao Tarso 
Cabral Violin, lá do Paraná, processado pelo ex-candi-
dato a prefeito, Luciano Ducci – aliás, derrotado. Toda 
a solidariedade ao Rodrigo Viana, ao Paulo Henrique, 
ao Mino Carta, à revista Caros Amigos, enfim, a todos 
os que fazem um jornalismo independente, em defesa 
dos interesses públicos, dos trabalhadores e da Na-
ção brasileira.

Precisamos impedir que o blog do Azenha seja 
fechado!

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

AC) – Eu que cumprimento V. Exª, que já havia passado 
um pouco do seu tempo, mas eu o estendi para garan-
tir que V. Exª pudesse concluir o seu pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Casildo Maldaner, em permuta com 
Cyro Miranda. Em seguida, falará pela Liderança do 
PPL o nobre Senador João Costa.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minu-
tos, Senador Casildo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisado do 
orador.) – Sr. Presidente Jorge Viana, caros colegas, 
ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos desta 
Casa, ouvimos do Presidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini, a confissão de sua apreensão com 
o quadro inflacionário no Brasil. Para ele, a inflação 
tem se mostrado mais resistente nos últimos meses, 
afirmando que a instituição avalia a necessidade de 
adotar “outras medidas”, não especificadas.

Isso foi na Comissão de Economia, durante a 
manhã de ontem, adentrando inclusive uma parte da 
tarde. São afirmações do Presidente do Banco Cen-
tral no sentido de que a inflação continua resistente e 
que, de certo modo, no seu sentir, não é fácil contor-
nar essa situação.

Outra informação trazida por Tombini merece es-
pecial consideração. Somente os preços de alimentos, 
que têm peso de quase um quarto do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiram 13,9% 
nos últimos 12 meses. É outra informação: somente 
os preços dos alimentos que compõem a cesta bási-
ca, compondo aproximadamente um quarto do IPCA, 
subiram quase 14% nos últimos 12 meses. Excluindo 
os alimentos, o IPCA seria de 5% no período – o ín-
dice ficou, no geral, em 5,84% em 2012. A meta, para 
2012, era de um índice de 4,5%, com possibilidade 
de variação de dois pontos percentuais para mais ou 
para menos.

Ou seja, mesmo a desoneração de impostos sobre 
os produtos da cesta básica, anunciada recentemen-
te de forma efusiva pela Presidente Dilma Rousseff, 
não foi, até o momento, suficiente para refrear a alta 
de preços dos alimentos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo 
revela as implicações elementares dessa realidade: a 
inflação dos alimentos afeta, de forma mais intensa, os 
cidadãos de baixa renda – os de até 2,5 salários mí-
nimos. Isso acontece porque os preços dos alimentos 
adquiridos por esses consumidores dispararam. Para 
a população mais pobre, 30% dos rendimentos desti-
nam-se à compra de alimentos, enquanto que, para a 
média dos brasileiros, esse percentual é de 20%. Por-
tanto, os que ganham até 2,5 salários mínimos gastam 
30% do seu poder aquisitivo com alimentos; enquan-
to a classe média, não mais que 20%, algo em torno 
disso. Ou seja: aqueles que ganham menos gastam 
praticamente 1/3 a mais somente com a alimentação, 
que é uma questão básica.

Não podemos nos esquecer do pernicioso quadro 
tributário que amplifica ainda mais os prejuízos aos mais 
pobres: a composição entre impostos diretos e indiretos 
no Brasil, prejudicando mais os que ganham menos.
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Impostos diretos são aqueles que incidem sobre 
a renda e o patrimônio, como o Imposto de Renda. Já 
os indiretos são cobrados sobre o consumo e a produ-
ção, como o ICMS – e esses são a maioria. Estudo do 
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário comprova 
que os tributos indiretos levam 22% da renda bruta dos 
contribuintes. Os impostos sobre a renda, por sua vez, 
ficam com 14,72% do total recebido pelos cidadãos.

Nunca é demais recordar: em 2012, a arrecada-
ção brasileira foi de R$1,597 trilhão, 36,27% do PIB 
brasileiro.

A conta é simples: nos produtos encontrados no 
supermercado, os impostos e tributos, dezenas deles, 
já estão embutidos no preço. Portanto, quem os com-
pra, seja rico ou pobre, paga a mesma coisa, enquanto 
o Imposto de Renda é diretamente proporcional aos 
ganhos – e aí a coisa muda de figura.

Ora, se todos pagam a mesma carga, os que 
ganham menos deixam uma parcela maior de seus 
rendimentos para pagar impostos, e ainda são penali-
zados com uma inflação maior. Quando ela ocorre, são 
mais penalizados. As desonerações pontuais promo-
vidas pelo Governo Federal podem até revestir-se de 
boas intenções, mas, ao fim, tornam-se diversionistas 
do verdadeiro problema: ou seja, o sistema tributário 
brasileiro, pesado, injusto e concentrado.

O projeto de uma ampla reforma tributária não 
pode, por sua grandiosidade e importância, ser deixado 
de lado. Não podemos nos conformar, dar de ombros e 
aceitar essa suposta impossibilidade de mudança am-
pla e planejada, delegando as alterações aos desejos 
discricionários do governante de plantão. Precisamos 
reduzir o número de tributos e o tamanho da mordida, 
que não pode inviabilizar nosso crescimento, inibir a 
geração de empregos e reduzir a capacidade aqui-
sitiva dos consumidores. Temos que civilizar a forma 
de arrecadação, que hoje consome valiosos recursos 
humanos e financeiros das empresas, que se arriscam 
diariamente nesse labirinto tributário brasileiro. Essen-
cialmente, é necessário garantir uma distribuição mais 
equânime da arrecadação, hoje concentrada nas mãos 
da União, tão mastodôntica que se torna ineficiente 
e distante dos anseios mais imediatos dos cidadãos.

O Brasil tem outras tantas carências e privações, 
sem dúvida alguma: educação, saúde, infraestrutura, 
segurança, entre outras. Mas não podemos nos enga-
nar: é sobre o pilar de um sistema tributário racional 
que se construirão as condições econômicas para a 
consecução de todas as nossas metas, para a reali-
zação plena de nosso potencial.

Trago essas considerações, nobre Presidente e 
caros colegas, porque em relação à audiência pública 
de ontem, segundo as informações que trouxe à Comis-

são de Assuntos Econômicos do Senado o presidente 
do Banco Central, as preocupações, como eu disse, 
são pertinentes. Ele mesmo disse que há certa inse-
gurança em relação à inflação. E, em ela ocorrendo, 
sem dúvida alguma, os que mais vão sofrer são os que 
ganham menos, até dois salários, pois gastam 30% da 
aquisição na sua cesta básica; gastam praticamente 
um terço para se manterem, só na questão da alimen-
tação, não nos demais custeios da sua residência.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Só na questão da alimentação – vou encerrar 
Sr. Presidente. E a inflação vindo, ela corrói, vai cor-
roendo, e o prejuízo será cada vez maior.

Essa é uma preocupação que precisamos exter-
nar, e ela tem procedência. Por isso, eu não poderia 
deixar transcorrer esse momento de nos preocuparmos 
com relação a isso. Temos que ter os cuidados para 
não prejudicar essa grande e maior massa dos brasi-
leiros, dos trabalhadores, que estão nessa faixa. Isso 
torna relevante a questão, que precisamos tratar aqui 
nesta Casa e que, enfim, preocupa-nos em conjunto.

Essas eram as considerações, Sr. Presidente, que 
não poderia deixar de trazer na tarde de hoje.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, 
e aproveito para dar-lhe os parabéns, mesmo com 24 
horas de atraso, porque V. Exª ficou um pouquinho mais 
novo ontem, e eu sei que estava em viagem. Já pude 
dar-lhe o abraço, mas o faço daqui, certamente, em 
nome dos colegas, desejando-lhe saúde e felicidades.

Convido para fazer uso da palavra, pela Lideran-
ça do PPL, o Senador João Costa.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senho-
res e senhoras presentes e aqueles que acompanham 
esta sessão pela rádio e pela TV Senado, boa tarde.

Os brasileiros exigem – e esperam – mensagens 
cada vez melhores na tribuna do Senado Federal. Pre-
cisamos, juntos, redignificar o processo legislativo e a 
atuação do Senado Federal.

Diante desse desafio, não poderia deixar de su-
gerir a alguns o conhecimento das obras e da histó-
ria de homens que se dedicaram à construção de um 
mundo melhor; de homens que não perderam tempo 
com coisas pequenas, acreditando que a altivez e a 
nobreza dos argumentos e dos debates libertariam os 
seres humanos da ignorância e das próprias feridas.

De Benjamin Constant, é possível indicar o muito 
citado texto Sobre a Liberdade dos Antigos Compara-
da com a dos Modernos. Nele, Constant evidencia os 
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vários conflitos entre o direito de participação política, 
que corresponde à liberdade dos antigos, e a garantia 
indisponível de alguns direitos individuais, relativa ao 
que ele denomina liberdade dos modernos.

Do filósofo Immanuel Kant, é possível recomen-
dar duas obras seminais sobre filosofia prática: Fun-
damentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da 
Razão Prática. Ambas buscam fundamentar a moral 
em bases completamente a priori. Embora seja discu-
tível até que ponto é possível derivar obrigações mo-
rais, independentemente de considerações empíricas, 
é importante notar que Kant oferece uma alternativa 
plausível e coerente contra o utilitarismo, nas suas di-
versas formulações defendidas por Thomas Hobbes, 
David Hume, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Sem 
a concepção de dignidade humana defendida por Kant, 
é difícil buscar razões seculares para a existência dos 
direitos fundamentais.

O mundo jurídico, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, não seria o mesmo sem Hans Kelsen. 
Em suas obras Teoria Pura do Direito, Teoria Geral das 
Normas, e A Democracia, sua natureza e seus valores, 
ele trata de temas diversos. Com profundidade, fala da 
teoria escalonada das normas, com a qual hierarqui-
za o ordenamento jurídico, e redimensiona o controle 
concentrado de constitucionalidade. Idealiza a norma 
fundamental, e, ainda, encontra tempo para escrever 
sobre a essência e os valores da democracia, da par-
ticipação popular e dos partidos políticos.

No que concerne aos direitos fundamentais, é 
difícil não citar dois célebres autores: Ronald Dworkin, 
que, infelizmente, faleceu no último dia 14 de fevereiro; 
e Robert Alexy.

Dworkin sempre defendeu que os direitos fun-
damentais, como trunfos contra as maiorias, como 
decisões fundamentais, que nem mesmo uma maioria 
legislativa pode alterar, implicam o reconhecimento de 
direitos individuais que não estão à disposição do bem 
coletivo ou dos interesses transitórios da sociedade.

Em sua obra Levando os Direitos a Sério e, mais 
recentemente, em Justiça para Ouriços, Dworkin mos-
tra-se um verdadeiro prócer dos direitos fundamentais, 
ao defendê-los de maneira intransigente e muito bem 
embasada.

Também não se poderia deixar de recomendar a 
leitura de Jeremy Waldron, famoso crítico de Ronald 
Dworkin. Waldron defende, em toda a sua obra, a re-
dução do poder concedido aos juízes, a redignificação 
do processo legislativo e o fortalecimento do processo 
democrático. Para ele, não há democracia sem delibe-
ração da maioria.

Em A Dignidade da Legislação, Waldron resu-
me, de maneira persuasiva, o seu constante esforço 

no sentido de resgatar os valores democráticos, for-
talecer o papel do parlamento, e pôr fim à ditadura e 
usurpação das atribuições do Poder Legislativo por 
parte dos membros do Poder...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – ... con-

senso. Além de fazer uma análise percuciente do Direito, 
inclusive tecendo críticas ao paternalismo de alguns 
tribunais constitucionais, ele fornece propostas proa-
tivas para a mudança de nossa realidade e da forma 
como pensamos a democracia.

Com essas considerações, Sr. Presidente, Srs. 
e Srªs Senadoras, agradeço a presença de todos, a 
atenção e a gentileza. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Costa, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Passamos a palavra ao orador inscrito, o Sena-
dor Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que 
nos assistem e nos ouvem pela Rádio Senado, TV Se-
nado e pelas redes sociais, há poucos dias, um fato 
foi amplamente noticiado na imprensa nacional. Uma 
importadora chinesa cancelou um contrato de impor-
tação de quase dois milhões de toneladas de soja do 
Brasil, alegando os atrasos nos embarques contratados. 

Ora, você que me ouve vai perguntar: “O que eu 
tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com um 
contrato com um chinês do outro lado do mundo? Em 
que isso vai me afetar?”

Nós, todos os brasileiros, temos que ver com 
isso. Vamos ser afetados por decisões dessa ordem. 
E nós mato-grossenses – Mato Grosso, o Estado que 
aqui eu tenho a honra de representar – somos ainda 
mais afetados. 

Uma decisão de um único importador pode não 
parecer nada, mas é um termômetro de uma situação 
muito desfavorável ao Brasil. 

O mercado internacional de grãos está numa situ-
ação de excesso de demanda. Muitos países precisam 
de soja, de milho, de açúcar. Por outro lado, a seca 
forte nos Estados Unidos e Canadá diminuiu muito a 
colheita desses produtos. 

Então, se alguém desiste, Sr. Presidente, de um 
contrato grande como esse, especialmente alguém 
de um grande mercado importador, como é o caso da 
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China, é porque a nossa capacidade de cumprir, de 
colocar o nosso produto lá fora, está abaixo do mínimo 
necessário para competir. 

Simplesmente, não conseguimos entregar o pro-
duto que precisamos vender. E por que não consegui-
mos entregar o produto? Esta é uma outra indagação 
que precisa ser feita. 

Nosso agronegócio é um dos mais eficientes 
do mundo. Da porteira da fazenda para dentro, Mato 
Grosso e as demais regiões brasileiras têm uma das 
melhores e mais baratas safras de grãos do mundo. 

Aliás, a Embrapa está alcançando 40 anos e 
também deve ser homenageada em razão do avan-
ço tecnológico que fez com que a produção também 
aumentasse.

Muito bem. Mato Grosso e as demais regiões 
brasileiras têm uma das melhores e mais baratas sa-
fras de grãos do mundo, como eu disse. Não conse-
guimos porque a infraestrutura de armazenagem e 
transporte chegou a um colapso, está falida. Assim, 
o grande problema está da porteira para fora, não da 
porteira para dentro. 

Precisamos transportar muito alimento para os 
grandes centros e para o exterior. 

Só Mato Grosso cultivou, em 2010, 43 milhões 
de toneladas entre milho, soja, cana e arroz, mas ain-
da estamos dependendo de transportar tudo isso por 
caminhão. Só aí são dois absurdos. 

Primeiro absurdo. Não dá para transportar a longa 
distância essa quantidade de granéis com o caminhão. 
Tem que ser de trem ou barcaça pelo rio. Caminhão é 
para levar da fazenda ao entreposto, ao armazém, à 
estação, mas os nossos caminhões estão percorren-
do três, quatro mil quilômetros para levar grãos da fa-
zenda ao porto, no Estado de São Paulo e no Paraná. 
São três, quatro mil quilômetros infernais, percorren-
do estradas destruídas, intransitáveis, Sra Presidente.

Eu tenho feito aqui, junto a outros Parlamentares 
– e o Senador Maggi falou agora há pouco sobre isso 
–, sucessivos protestos pelas condições desesperadas 
em que trafega a gente mato-grossense pelos corre-
dores principais de transporte, a BR-163 e a BR-364.

Os buracos, Senador Jayme, a perda das condi-
ções das vias aumentam o custo do transporte, atra-
sam o cumprimento das entregas, roubam vidas em 
acidentes que teriam que ser evitados.

No ano passado, nas estradas de Mato Grosso, 
morreram mais de 250 pessoas, vítimas do descaso 
com a coisa pública. Qual o resultado disso, Srª Pre-
sidente? O nosso produto é barato, mas o transporte 
dele é caro.

Estimativas publicadas no Jornal Estado de São 
Paulo são de que o nosso frete saia a US$100,00 por 

tonelada transportada, enquanto os nossos concorren-
tes argentinos, canadenses, australianos transportam 
seus grãos por US$25,00 a tonelada, um quarto do que 
temos que pagar. Mesmo com o mercado mundial de 
grãos “bombando”, como se diz na gíria, esse frete a 
mais é dinheiro que fica no caminho, deixa de chegar 
ao produtor, deixa de chegar ao Estado de Mato Grosso.

Meus amigos, a estrada é um enorme problema. 
Só que ela está entre dois outros problemas do mesmo 
tamanho. O primeiro, o armazém, ou melhor, a falta de 
armazém, e o segundo, a questão dos portos, que foi 
tratada pelo Senador Maggi agora há pouco.

Faltam armazéns para as nossas safras, que são 
cada vez maiores. Não aumentamos a capacidade ne-
cessária de armazenamento e até o pouco que existia 
está sofrendo deterioração. Sem armazéns, sem silos 
para armazenar a produção a custo baixo, o produtor 
fica nas mãos do mercado comprador na data da co-
lheita, sem possibilidade de negociar preços melhores 
e distribuir as suas vendas ao longo do ano. Só ganham 
com isso os cartéis agroindustriais.

Os portos estão também em colapso, sem con-
seguir processar o volume de cargas que chega neles. 
Resultado: filas de caminhões a perder de vista nas 
estradas que dão aos portos. Caminhões com a soja 
ou milho cujos produtores nem tiveram a escolha de 
deixá-los em Mato Grosso, porque não havia arma-
zém suficiente.

Meus amigos, produtores e trabalhadores do Es-
tado de Mato Grosso, de ponta a ponta desse caminho, 
do produto agrícola, falta infraestrutura pública, e cons-
truir essa infraestrutura requer dinheiro, competência e 
algum tempo, porque são projetos grandes, obras de 
grande porte. Não adianta fazer “puxadinhos”.

E o que o Governo Federal está fazendo? Como 
estão as ferrovias, Senador Jayme? 

O projeto da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, 
a chamada Fico, no primeiro trecho entre Lucas do Rio 
Verde e Campinorte, onde deveria encontrar a Ferro-
via Norte-Sul, foi calculado em R$4,1 bilhões, repito, 
R$4,1 bilhões. Mas já não há data, nem responsável, 
nem cronograma. Entrou no “bolo” de concessões fei-
tas com dinheiro público, sob regras ainda nebulosas, 
com o argumento de que o Governo não tem dinheiro 
para construir.

Pois bem, não temos, Senador Requião, R$4 bi-
lhões para começar essa obra importante para uma 
região produtora, não só de Mato Grosso, mas do 
Brasil; não temos R$4 bilhões para começar a obra. 
Só que para o malfadado trem-bala entre Rio e Cam-
pinas, o Ministro da Fazenda alegremente anunciou 
aqui no Senado que vai conseguir levantar R$47 bi-
lhões – isso mesmo, dez vezes mais. Desses valores, 
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segundo o Sr. Bernardo Figueiredo, “maquinista-chefe” 
desse despropósito, R$37 bilhões podem ser dinheiro 
público “na veia”. Não há R$4 bilhões para o gargalo 
maior do transporte brasileiro, mas há 37 bilhões para 
uma necessidade futura que dizem que vai existir, mas 
nem sequer existe ainda; R$37 bilhões existem; R$4 
bilhões não existem.

Ficando na ferrovia, nem vou falar que a Fico de-
veria encontrar com a Ferrovia Norte-Sul. Já vim muito 
a esta tribuna, Srª Presidente, cobrar responsabilidades 
sobre a Norte-Sul: uma obra paga até o último centa-
vo, mas que, segundo o próprio Governo Federal, não 
pode ser usada no trecho que sai de Palmas para o 
Sul. Repito: centenas de quilômetros em Tocantins e 
Goiás que não podem ser usados. E por que não po-
dem ser usados? Tanto porque não se sabe quem e 
como vai operar, quanto porque o que foi pago foi tão 
mal construído que precisa agora de um novo contrato 
de obra para concluir “serviços remanescentes” que 
impedem o uso da ferrovia. Enquanto isso, o famoso 
Sr. Juquinha – aquele que, quando presidiu a Valec, 
pilotou a que talvez seja a mais formidável coleção de 
contratos superfaturados de que se tem notícia no País 
– discute com a Justiça Federal se os seus bens e de 
seus laranjas – ou seriam acerolas, com mais vitamina 
C ainda – vão ser desbloqueados nas ações criminais 
e civis que responde no Estado de Goiás.

Mas se a ferrovia está tão longe, será que dá 
para melhorar a rodovia? Também está difícil. O Dire-
tor do DNIT veio ao Senado, na semana passada – o 
General que presidi o DNIT –, e mostrou, com rique-
za de detalhes, que teve de refazer, praticamente, Srª 
Presidente, todos os contratos relevantes de obras 
em rodovias no Estado de Mato Grosso, porque to-
das tinham irregularidades graves associadas a erros 
de projetos ou de supervisão e fiscalização da obra 
em campo. É o caso do trecho do anel rodoviário de 
Rondonópolis, a região sul do nosso Estado. Não é 
a Lei de Licitações, não são os órgãos de controle: a 
obra para de qualquer jeito ou nem arranca, porque 
o projeto e a supervisão deixam o DNIT em voo cego 
na administração da obra.

Há deficiências de projetos porque faltam enge-
nheiros e fiscais, Senador Jayme Campos. Para tocar 
as obras no Brasil, a demanda feita pelo DNIT ao Go-
verno Federal foi de contratar, por concurso público...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 

do microfone.) – ... em torno de 1,2 mil engenheiros e 
técnicos, um número até pequeno diante do volume 
de obras que tem para tocar. Pois bem, só conseguiu 
autorização...

(Soa a campainha.)

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –...Pois 

bem, Srª Presidente, um número até pequeno, diante 
do volume de obras que tem de tocar. Pois bem, só 
conseguiu a autorização para abrir essa seleção em 
novembro do ano passado.

Enquanto isso, olhamos, aqui em Brasília, para 
a Esplanada com 38 Ministérios.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pa-

rece-me que, agora, são 39 Ministérios. Um recorde 
mundial de ministros, chefes de gabinete, assessores, 
motoristas. Um recorde mundial! Só de cargos de di-
reção e assessoramento de livre nomeação, cargos 
políticos, portanto, são quase 38 mil no Governo Fe-
deral, segundo o último Boletim Estatístico de Pessoal 
do Ministério do Planejamento.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mas, 

para contratar servidores de carreira para gerenciar as 
obras, nada foi feito.

Concedo um aparte a S. Exª o Senador Jayme 
Campos.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, serei rápido. A minha intervenção, Senador 
Pedro Taques, é para cumprimentar V. Exª, uma vez 
mais, pelo belo pronunciamento...

(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ... 

quando clama aqui as dificuldades para o escoamen-
to não só da nossa produção na região Centro-Oeste, 
particularmente no Estado de Mato Grosso, mas, so-
bretudo, em todo o Brasil. Hoje, lamentavelmente, mi-
nha cara Presidente Lídice da Mata, há um apagão do 
transporte no Brasil. Vocês têm acompanhado, por meio 
dos veículos de comunicação, as nossas dificuldades.

(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Entre-

tanto, o Mato Grosso tem pagado muito caro. O Senador 
Pedro Taques foi no cerne da questão! Já prometeram, 
há mais de oito anos, a Ferrovia Fico, que demanda o 
Estado de Goiás, indo até a cidade de Lucas do Rio 
Verde. Nossa infraestrutura é uma das piores do Brasil. 
Quem planta no Mato Grosso tem de ser respeitado 
pelo fato de que estamos transportando e conseguin-
do uma produção tecnificada, sustentável, mas não 
temos meios para escoar essa produção. Há poucos 
dias, nós tivemos uma audiência com o Diretor-Geral 
do DNIT, General Fraxe, para solicitar a ele o mínimo, 
o mínimo de infraestrutura para Mato Grosso. Cito o 
caso do contorno do Município de Várzea Grande, um 
trecho de 27km, Senadora, em que ainda se gasta 
simplesmente de quatro a cinco horas – um contorno, 
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ou seja, Avenida Imigrantes, que é o contorno sul da 
nossa cidade. Isso tem sido...

(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ...per-

nicioso. (Fora do microfone.) Senador Pedro Taques, 
V. Exª está tocando no cerne da questão, e nós temos 
que lutar. Nós vamos cobrar do General Jorge Fraxe, 
que esteve na Comissão de Infraestrutura, os compro-
missos que ele assumiu, principalmente o de duplica-
ção da pista entre Rondonópolis e Cuiabá, indo até a 
Posto Gil, que é a estrada da morte, Senador Paulo 
Davim – morre gente todos os dias; não há um dia em 
que não ocorra um acidente. Escolhe-se o trecho em 
que se quer morrer: Rondonópolis/Cuiabá ou Trevo do 
Lagarto até o Posto Gil. Preferencialmente, escolhe-
-se: quero morrer aqui, porque é mais perto de Cuiabá, 
ou quero morrer mais distante. Então, esse caos tem 
levado sério prejuízo para Mato Grosso. Nós estamos 
contribuindo com a balança comercial. O Mato Grosso, 
hoje, é campeão na produção de soja, tem o maior re-
banho bovino do País, e, certamente, nós precisamos 
de boas políticas públicas. De maneira que, Senador 
Pedro Taques, nós temos que manter aqui acesa essa 
chama e cobrar todos os dias do Governo Federal es-
sas providências. Enquanto se investe, como V. Exª 
bem disse, quase R$40 bilhões no trem-bala, nós re-
solveríamos nosso problema de logística lá com R$4 
bilhões ou R$5 bilhões, e o retorno seria imediato. Na 
medida em que dispusermos de transporte, Senador 
Paulo Davim, com certeza nós vamos colaborar, con-
tribuir muito mais, não só com a produção, para me-
lhorar a condição de vida do povo brasileiro através de 
uma alimentação barata, mas, sobretudo, com a nossa 
balança comercial. Senador Pedro Taques, não só do 
Governo Federal nós temos que cobrar; nós temos 
que cobrar do Governo do Estado de Mato Grosso...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Sim, sim.

O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – ... que, 
neste ano, vai arrecadar R$1 bilhão do Fethab, dinhei-
ro que nós não estamos vendo. Nós também temos o 
papel e a missão nobre aqui de, da tribuna – como V. 
Exª está exercendo hoje –, cobrar do Governador Sin-
val Barbosa os investimentos. Lamentavelmente, R$1 
bilhão está indo para o ralo; ninguém está vendo esse 
dinheiro. As estradas estão totalmente sucateadas.

(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Por 

isso, faço aqui coro com V. Exª e espero que, juntos, 
possamos ajudar a minimizar as dificuldades em relação 
à logística em nosso Estado. Muito obrigado. Parabéns!

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito 
obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª, que foi Go-

vernador, conhece bem esse tema. Enquanto muitas 
pessoas morrem nas estradas de Mato Grosso, existem 
aqueles que são ladinos, ladinos ou espertos, que vivem 
das estradas. Já prometeram, há muito tempo, desde 
as eleições, e não terminaram. Por exemplo, o MT Inte-
grado pretende ligar 44 Municípios do Estado de Mato 
Grosso. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu 
a obra ontem – suspendeu, ontem, a obra – por falta 
de requisitos mínimos para que possa ser edificada.

Srª Presidente, já passo para a parte final da 
minha fala.

Eu poderia ficar aqui horas discorrendo sobre 
as distorções da nossa infraestrutura. Nem cheguei a 
falar da carência das instalações dos portos, do su-
cateamento dos portos públicos, da ausência de uma 
política de armazenagem no campo.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – A 

solução mágica que o Governo Federal tenta vender 
são as concessões para tudo: rodovias, ferrovias, por-
tos, e nem assim a coisa vai, nem assim a coisa anda. 
Todos nós recebemos de braços abertos o investimento 
ou os investimentos da iniciativa privada que são indis-
pensáveis para oferecer mais infraestrutura. Concordo 
com isso. Mas o que o Governo Federal propõe é um 
pacote de bondades com o dinheiro público, com o 
dinheiro público. Ele pretende que o dinheiro das con-
cessões venha dos bancos públicos, das empresas 
públicas sócias dos consórcios, do orçamento público. 
O concessionário só entra com a exploração do servi-
ço e com o lucro. Isso é uma piada. É a capitalização 
do lucro e a socialização do prejuízo.

Falta seriedade na gestão. Falta fazer o dever de 
casa; faltam quadros estruturados de pessoal capa-
citado para fazer projetos, Srª Presidente, gestão da 
obra; falta regulação honesta das concessões, para 
que elas sejam concessões de verdade, concessões 
em que seja...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... o 

empresário que faça o investimento com seus recursos, 
recebendo o lucro em correspondência a esse inves-
timento. Falta o mínimo de lucidez nas prioridades do 
investimento público.

Assim, mais uma vez, venho a esta tribuna com o 
mesmo discurso: nós precisamos resolver essa ques-
tão. Mato Grosso está ajudando o Brasil. Agora o Brasil 
precisa ajudar o Estado de Mato Grosso.

Muito obrigado, Srª Presidente, pela tolerância e 
parcimônia com o tempo.

Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o Sr. 
Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Passo a palavra ao Senador Paulo (Fora do 
microfone.) Davim, para uma comunicação inadiável, 
pelo tempo regimental de cinco minutos.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu faço, 
na tarde de hoje, desta tribuna, um registro muito im-
portante.

Nós, lá do Estado do Rio Grande do Norte, es-
tamos comemorando, estamos vivenciando as 40 ho-
ras de Angicos. Muitos dos que me ouvem e que me 
assistem e alguns dos senhores, suponho, não têm 
conhecimento do que significam as 40 horas de Angi-
cos, mas eu vou explicar.

No Rio Grande do Norte, há um Município no 
Sertão potiguar que se chama Angicos. Em Angicos, 
em 1963, 75% de sua população era analfabeta. No 
início de 1963, um educador pernambucano fez che-
gar a essa cidade um novo método de alfabetização, 
o Método Paulo Freire.

Numa Kombi, 18 jovens saíram da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, levaram algumas ho-
ras para chegar ao Sertão potiguar, ao Município de 
Angicos, e começaram um trabalho de visitação na 
região rural e até mesmo na zona urbana, convidan-
do jovens e adultos a frequentarem uma escola para 
aprender a ler. A magia desse método era alfabetizar 
em 40 horas.

O método se utilizou de palavras que faziam e 
fazem parte do cotidiano do homem do campo, do 
homem do interior, palavras do seu universo. Esses 
jovens, executando o método revolucionário do Prof. 
Paulo Freire, na sua primeira experiência, em apenas 
40 horas, alfabetizaram 300 adultos nesse pobre Mu-
nicípio do interior do Rio Grande do Norte.

O método ficou famoso, recebeu recursos da Su-
dene, de organismos internacionais e chamou atenção 
dos olhares de todo o Brasil, de jornalistas, de educa-
dores, de autoridades. Todos se voltavam para Angi-
cos, que, com seu método revolucionário, alfabetizava 
jovens e adultos em apenas 40 horas.

Naquela ocasião, o Governador do Estado era 
Aluizio Alves. Mas, em seguida, veio 1964, e todos 
sabem o que aconteceu nesse fatídico ano: implan-
tou-se o regime militar, o governo militar, e foi dado 
fim a essa experiência exitosa. O Prof. Paulo Freire foi 
preso e exilado. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O Go-

vernador da época, Aluizio Alves, teve o seu mandato 
cassado; o Prof. Marcos Guerra, que foi coordenador 
dessa experiência em Angicos, da mesma forma, foi 

perseguido e exilado, e todas aquelas pessoas foram 
castigadas.

Familiares de adultos que foram alfabetizados por 
aquele método, naquela época, deram depoimentos 
recentes de que tiveram de rasgar os cadernos, não 
falar da experiência, se esconder de qualquer per-
gunta sobre aquela experiência pelo medo de serem 
perseguidos pelo regime militar. Sepultou-se uma ex-
periência fantástica.

E agora, esta semana, comemoram-se, no Rio 
Grande do Norte, os 50 anos das 40 horas de Angi-
cos. E eu não poderia deixar, Senador Cristovam, de 
registrar esse fato histórico da tribuna desta Casa e 
de render as minhas homenagens e as homenagens 
do povo potiguar e do povo do Brasil ao grande edu-
cador que foi o Prof. Paulo Freire, que trouxe o método 
revolucionário.

Mais do que ensinar e alfabetizar, ele despertava 
a consciência de cidadania naquele homem do campo, 
naquele jovem e naquele adulto que procuravam as es-
colas para se libertarem da escuridão do analfabetismo.

Faço esse registro, Srª Presidenta, por questão 
de justiça, como resgate histórico dessa experiência 
fantástica e desse professor, desse educador incom-
parável...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... que 

foi o Prof. Paulo Freire.
Um aparte ao Prof. Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Tenho direito, Senadora Lídice, ou não?
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Nós só temos 45 minutos.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Minutos, não; segundos. É só para manifestar a minha 
satisfação de vê-lo, Senador, trazendo aqui a lembrança 
do Paulo Freire, nesta data em que sua experiência, 
no Rio Grande do Norte, foi interrompida. Eu fui lá uma 
vez; visitei o Rio Grande do Norte durante a última seca 
e estive em Angicos, e falei inclusive com um senhor 
que vendia confeitos na porta de uma escola, que me 
disse: “No meio do meu curso de alfabetização...

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 

ele foi interrompido pelo golpe militar, e eu não pude 
continuar aprendendo a ler”. Esse é o exemplo de 
milhões e milhões que provavelmente ficaram anal-
fabetos porque nós não fomos capazes, o Brasil, de 
levar o método Paulo Freire para todo o País. Hoje, 
49 anos depois, 50 anos depois daquilo, ainda temos 
10 milhões de analfabetos, mais do que no tempo de 
Paulo Freire, pelo crescimento demográfico. Foi uma 
experiência perdida, uma oportunidade jogada fora 
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pelo Brasil. Por isso, muito bem que o senhor esteja 
lembrando essa grande figura.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Muito 
obrigado pelo aparte, Senador Cristovam. 

Era o que eu tinha a dizer, Presidente. 
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/

PSB – BA) – Obrigada. Quero me congratular com o 
pronunciamento de V. Exa, que realmente representa, 
sem dúvida, a opinião de todo o Senado Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senadora, pela ordem.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Pois não.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu gostaria apenas de pedir minha inscrição, 
em nome do PDT.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – V. Exa já está inscrito como Líder.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Já estou inscrito? Está bem, muito obrigado.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Dando continuidade...

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

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Presi-
denta, eu tenho um ofício que estou endereçando ao 
Ministério Público Estadual do Estado do Pará, que 
eu gostaria de ler. 

Pergunto a V. Exa: posso fazer a leitura agora ou 
depois do próximo orador?

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Eu gostaria que pudéssemos convocar 
o próximo orador para falar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pos-
teriormente, eu faria. Eu acho que não dura um minuto.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
lhe agradeço.

A SRa PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Obrigada.

Para usar da palavra, como orador inscrito, o Se-
nador Cícero Lucena. (Pausa.)

O Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
O Senador Luiz Henrique. (Pausa.)
O Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
A Senadora Angela Portela. (Pausa.)
O Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma 
forma que, hoje, o Senador Pedro Taques e, ontem, o 
Senador Blairo estiveram aqui nesta tribuna, também 
nós vamos falar um pouco das nossas dificuldades em 
relação à logística em nosso País.

Definitivamente, não foram as guerras ou os con-
flitos armados que produziram desenvolvimento para 
a raça humana. Foi o comércio, isto sim, o indutor de 
avanços em todas as áreas de conhecimento. A ativi-
dade mercantil ajudou a unir os povos, expandir cida-
des e a investir em tecnologia. 

As rotas comerciais do passado converteram-se 
nas grandes vias da economia globalizada. Principal-
mente os portos são os monumentos do dinamismo e 
da capacidade empreendedora de uma comunidade. 
Não é exagero dizer, assim sendo, que as estradas e 
os portos criaram o próprio sentido de desenvolvimento 
humano, pois foi justamente por meio dessa estrutura, 
Senadora Lídice, de escoamento da produção que o 
mundo conheceu o esplendor, atravessou mares, ven-
ceu cordilheiras e implantou sofisticado meio de intera-
ção entre comunidades espalhadas pelo vasto Planeta.

Muito antes do nascimento de Cristo, os romanos 
já negociavam seda com os chineses. A metalurgia, a 
medicina e os hábitos alimentares ganharam o mundo 
e se sofisticaram a partir de caravanas de comerciantes 
que cruzavam terras e vendiam novidades. 

Faço essa introdução, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, para lembrar que vivemos uma situa-
ção oposta nos dias de hoje, em nosso País. Nossos 
produtos primários estão perdendo competitividade 
internacional devido à falência no sistema de trans-
porte nacional. 

Um indicativo dessa calamidade foi o cancelamen-
to da compra de um carregamento de 2 milhões de to-
neladas de soja da China, o maior parceiro econômico 
do País na atualidade, com a aquisição de 70% dessa 
leguminosa plantada em solo brasileiro. E o respon-
sável por essa desistência, segundo os compradores, 
foi o atraso no envio da commodity, numa espécie de 
combinação danosa entre estradas mal conservadas, 
pequena frota para oferta de embarque dos grãos, não 
só em ferrovias e rodovias, mas também em vias férre-
as, e a falta de agilidade nos principais portos do País.

Neste momento, as filas de caminhões no Por-
to de Santos chegam a alcançar 30 quilômetros e o 
frete entre Sorriso, em Mato Grosso, até o litoral, Srª 
Presidente, saltou de R$195,00 a tonelada, na safra 
passada, para R$320,00 nesta colheita. Ou seja, quase 
100%, Senadora Lídice da Mata.
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Srªs e Srs. Senadores, com a vênia de meus pa-
res, passo a traçar um breve roteiro desta verdadeira 
corrida de obstáculos vivenciada cotidianamente pelos 
carreteiros que cortam o Centro-Oeste e o Sudeste 
do Brasil.

Saindo de Sorriso até o Porto de Santos, serão 
percorridos 1.950 quilômetros. No primeiro trecho, 
pela BR-163, até o Município de Nova Mutum, o ca-
minhoneiro enfrenta buracos e rachaduras na pista; de 
Nova Mutum até o Posto Gil, existe um percurso de 
22 quilômetros praticamente intrafegável. Deste ponto 
em diante, teremos trechos de gargalo nas passagens 
urbanas dos Municípios de Nobres e Jangada, além, 
obviamente, dos buracos. Chegando a Cuiabá e Vár-
zea Grande, encontramos outro local de congestiona-
mento – como bem disse no aparte que fiz ao Senador 
Pedro Taques –, nos 27 quilômetros da Rodovia dos 
Imigrantes, com atrasos de até cinco horas na viagem. 
Adiante, teremos mais dois pontos de estrangulamento 
nas passagens urbanas dos Municípios de Jaciara e 
São Pedro da Cipa. Outro trecho com enormes crateras 
e trincamentos na pista é aquele compreendido entre 
Jaciara e Rondonópolis; dali, agora pela BR-364, os 
caminhões seguem para os terminais ferroviários nos 
Municípios de Itiquira, Alto Garças e Alto Araguaia, ain-
da tendo a estrada com muitos buracos e rachaduras.

Nestas estações, 90% da produção é embarcada 
nos vagões da ALL Logística e outros 10% seguem 
de caminhão até o destino final, em Santos. No Por-
to, começa um novo calvário: alguns carreteiros são 
obrigados a aguardar em filas por semanas até suas 
cargas embarcarem para o exterior.

Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
imagem vale por mil palavras. Assistimos aos telejor-
nais, meu caro e valoroso mestre, Senador Cristovam 
Buarque, e lemos nas páginas da imprensa, cotidia-
namente, tais informações.

Porém, eu gostaria de propor mais. Quero con-
vidá-los a inspecionar in loco tal situação. 

Para tanto, após compartilhar a ideia, na sessão 
da manhã de hoje da Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, decidi apresentar, no âmbito daquele cole-
giado, requerimento no sentido da constituição de um 
grupo de trabalho, cuja missão será a de realizar dili-
gências, para que os legisladores tenham um contato 
direto com profissionais do transporte, empresários e 
moradores do entorno das rodovias, portos e ferrovias.

Desde já, proponho que a primeira etapa desta 
jornada se dê na travessia entre Sorriso e Alto Ara-
guaia, em Mato Grosso, seguida de uma verificação 
no Porto de Santos. Com certeza, seria uma viagem 
revestida de grande significado político, especialmente 
com a reaproximação do Senador com a comunidade. 

Além do mais, tal proximidade nos permitiria conhecer 
melhor o Brasil Profundo, o País que trabalha e produz; 
o País que olha para as instituições e, normalmente, 
não é olhado por elas.

Para finalizar, eu gostaria apenas de reconhecer 
que o Senador Blairo Maggi teve uma iniciativa pare-
cida, quando Governador, com seus “estradeiros” por 
nosso Estado de Mato Grosso.

Mais do que nunca, o Brasil precisa acertar o 
passo rumo ao futuro, ganhando competitividade eco-
nômica, respeito da comunidade internacional e cami-
nhando ao lado de sua gente. 

De maneira que é um grito de socorro que esta-
mos fazendo diante desta tribuna ao Congresso Nacio-
nal, ao Poder Executivo – porque algumas providências 
têm de ser tomadas –, à sociedade, sobretudo. O setor 
produtivo, notadamente, tem pagado muito caro e não 
se vê nenhuma medida exitosa.

Eu espero que a presença do Diretor Geral do 
DNIT, que esteve, na semana passada, na Comissão 
de Infraestrutura, de fato seja verdadeira, na medida 
em que, lamentavelmente, estão fazendo de algumas 
obras de real importância para o nosso Estado e para 
a Região Centro-Oeste apenas um palanque político. 
Por exemplo, há mais de oito anos, falam através de 
audiências públicas em meu Estado, com a presença 
de Ministros, do Diretor do DNIT, com a presença do 
Governo do Estado, do Secretário de Estado e de ou-
tros políticos daquela região, dizendo que a ferrovia 
Fico, que é uma ferrovia de integração entre o Mato 
Grosso, Goiás e, por conseguinte, seria uma variante 
para o Estado de Rondônia, seria executada. Entre-
tanto, meu caro e valoroso Senador Pedro Taques, é 
apenas tapeação e mentira.

Eu, particularmente, infelizmente, participei de 
uma audiência, mas já transcorreram quase nove anos. 
Há poucos dias, estive lá no Ministério dos Transportes 
em uma audiência, capitaneada pela Senadora Lúcia 
Vânia, que é a Presidente da Comissão de Infraestru-
tura. Nem estudo, muito menos projeto executivo essa 
obra tem. Então, pergunto: como vai fazer uma obra, 
como V. Exª disse há poucos minutos desta tribuna, no 
valor de R$4 bilhões? Essa obra sequer tem projeto! 
Como que ela vai ser executada? Então, não passa de 
mais uma tapeação, de uma mentira. Eu espero que o 
Governo Federal tome as providências. 

Por outro lado, o Governo de Mato Grosso tam-
bém é responsável por esses desmandos. Lamenta-
velmente, nós contribuímos com um fundo, o Fethab, e 
as estradas de Mato Grosso, as MTs, estão totalmente 
deterioradas. 

Help, Governador Silval Barbosa! V. Exª tem de 
fazer algo!
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Percorri a MT-170, hoje BR-174, e entristeceu-me 
o coração ao ver centenas de ônibus, ambulâncias, 
ônibus escolares sem condições, infelizmente, de tra-
fegarem por aquela rodovia, infelizmente. E não é só 
essa, mas as demais rodovias.

Portanto, Senador Pedro Taques, é um R$1 bi-
lhão que está sendo arrecadado, mas as pontes, o 
patrolamento e cascalhamento das rodovias estaduais 
não estão sendo feitos. O Governador e a Assembleia 
de Mato Grosso têm a obrigação de cobrar do Esta-
do a aplicação desse dinheiro também das rodovias 
estaduais. 

Concedo o aparte ao Senador Pedro Taques, 
com muita honra.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Jayme, existe uma expressão no nosso Estado que diz 
assim: bobó cheira-cheira”. ‘Bobó cheira-cheira é aquele 
que pode ser enganado. Infelizmente, alguns acreditam 
que ainda exista bobo cheira-cheira em Mato Grosso. 
Todo mundo sabe que a incompetência é a mentira. 
A quantas audiências públicas já fomos para discutir 
a Fico? Quantas audiências públicas já foram feitas 
para discutir a duplicação de Rondonópolis até Posto 
Gil? Muitas pessoas morrem e existem outras muito 
vivas, ladinas, que vivem dessas estradas. Parabéns 
a V. Exª pela sua fala.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Agradeço a V. Exª.

Já vou concluir Senador Paulo Paim.
Mas tocam-me profundamente as dificuldades. 

Quero crer que nós teremos uma nova missão nobre 
aqui nesta Casa: fiscalizar também o empréstimo de 
R$1,5 bilhão que o BNDES permitiu que o Estado 
contraísse. Lamentavelmente, ainda no início desse 
processo, já temos problemas. O Tribunal de Contas 
do Estado, lamentavelmente, por força de lei, de meios 
e mecanismos e instrumentos cancelou as 14 concor-
rências públicas. Está cheirando mal!

Nós temos de alertar o Tribunal de Contas de 
Mato Grosso e o Ministério Público, como também 
a Assembleia Legislativa. É R$1,5 bilhão previsto na 
aplicação da pavimentação asfáltica, ligando as cida-
des às estradas-tronco.

Nós temos a obrigação de fiscalizar esses re-
cursos que o BNDES está permitindo a Mato Grosso 
contrair, caso contrário, o dinheiro vai para o ralo, e 
nós não podemos permitir que o dinheiro, também, do 
BNDES vá para o ralo. Um bilhão e meio é dinheiro 
para dar, vender etc, etc. 

Portanto, eu faço este alerta aqui, porque o Se-
nado tem de fiscalizar esses investimentos propostos 
através desse financiamento do BNDES.

De maneira que eu quero e espero que o Gover-
no Federal faça a sua parte, como também o Governo 
estadual faça a sua. Caso contrário, Mato Grosso vai 
retornar, realmente, a ser um Estado que não poderá 
contribuir para com a balança comercial e, sobretudo, 
dar alegria através, naturalmente, de uma produção 
sustentável e tecnificada, porque, acima de tudo, mes-
mo com essas dificuldades, nós ainda conseguimos 
sobreviver.

(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 

quero dizer ao Senador Pedro Taques que nós temos 
obrigação de fiscalizar R$1,5 bilhão que está sendo 
transferido para o Governo do Estado, através de finan-
ciamento do BNDES. Caso contrário, o Estado vai ficar 
endividado por 20 anos e ainda vamos pagar muito caro.

V. Exª, hoje, com certeza, é um forte candidato 
a governador. 

Nós temos de fiscalizar, naturalmente, esses re-
cursos. Caso contrário, o próximo governador de Mato 
Grosso não vai ter nada o que administrar. Vai ter de 
administrar apenas crise e, com certeza, apenas ten-
tará tampar os buracos que, hoje, lamentavelmente, a 
cada dia que passa, aprofundam-se.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, a 
Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Mário Couto, só antes. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vou passar para a senhora. Tinha pedido pela 
ordem, pela Senadora Lídice da Mata,...

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – ... e ela tinha assegurado a V. Exª a leitura desse 
documento. Eu vou passar a V. Exª. Permita-me só... 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois 
não, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Senadora Ana Amélia pede pela ordem, mas 
a prioridade, pela ordem, é a leitura do seu documento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Senadora Ana Amélia concordou. Faça V. Exª 
a leitura do documento e, em seguida, a Senadora 
Ana Amélia.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ima-
gine, Senadora! Imagine. Pode falar, fique à vontade. 
Imagine! Eu vou me sentir constrangido.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Eu só queria pedir ao Pre-
sidente Paulo Paim que me inscrevesse na suplência 
de comunicação inadiável. Se não tiver o orador que 
está inscrito, V. Exª pode, se for possível, me convocar. 

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

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – V. Exª está inscrita. A Senadora Lídice da Mata 
está inscrita nas inadiáveis, mas também está como 
oradora. Ela prefere como oradora. Então, eu coloco 
V. Exª para ajeitar, aqui, as falas.

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

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
nho ido à tribuna desta Casa, sempre às tardes de 
terça-feira, formalizar denúncias, às vezes, contra o 
Governo Federal, às vezes, contra autoridades do meu 
Estado. Hoje formalizei uma. Prefiro, Senador, não fi-
car só na palavra, mas assumir atitudes e atos que 
possam certamente culminar com a responsabilidade 
dessas autoridades.

Por isso, acabo de redigir e encaminhar ao Mi-
nistério Público do meu Estado, ao Exmo Sr. Dr. Manoel 
Santino Nascimento Júnior, Procurador-Geral de Jus-
tiça do Pará, pedindo as seguintes providências em 
função das denúncias que fiz, ontem, da Federação 
Paraense de Futebol:

Cumpridas as formalidades legais, após as ho-
menagens de estilo, dirijo-me a Vossa Excelên-
cia, considerando que esse Órgão Ministerial 
tem como múnus público a responsabilidade 
para, perante o Poder Judiciário, empreender 
defesa da ordem pública e dos interesses da 
sociedade, bem como, pelo fiel cumprimento 
e observância da Constituição e das leis;
Considerando que a sociedade paraense, em 
todas as suas formas organizacionais, usufrui 
o direito ao esporte e ao lazer, independente 
de modalidades, mas sobreleva observar que 
o futebol é o mais apreciado, fazendo jus ao 
jargão de paixão nacional;
Considerando as inúmeras reclamações e 
denúncias que nos são endereçadas, dando 
conta da prática de atos marginais aos ditames 

legais, há exemplo de condutas que merecem 
melhor atenção desse Parquet, posto reluzir 
nítido comportamento atentatório à probida-
de, aos princípios morais e éticos, por parte 
da Federação Paraense de Futebol, quando, 
afrontosamente, obriga os clubes credencia-
dos à participação do campeonato paraense 
a comprarem, repise-se, compulsoriamente, 
todas as passagens aéreas na empresa de 
propriedade de seu Diretor Técnico Paulo Ro-
mano, de nome “Rocha Romano Agência de 
Viagens e Turismo Ltda;
Considerando que referida Federação recebe 
verbas públicas do Governo do Estado do Pará 
que, por meio de seus programas e ações, fo-
menta o futebol no Estado;
Considerando que é justamente desse re-
passe que a Federação de Futebol Paraen-
se retém os valores atinentes às passagens 
aéreas que demandam os clubes para viajar 
durante o certamente, sem qualquer oportuni-
dade destes comprarem por menor preço em 
outras agências de viagens, é que se justifica 
o presente pedido no sentido de que esse ór-
gão envie esforços fiscalizadores com vistas 
a punir seus responsáveis.

Quero também dizer, Presidente, que, mais do 
que isso, estou indo amanhã ao Rio de Janeiro para 
me encontrar com o Presidente da Confederação Na-
cional de Desportos, Sr. Marin.

Mais do que isso, Sr. Presidente, estamos aca-
bando de criar uma comissão de Senadores, que irá 
ao Pará, provavelmente, no dia 18 deste mês, come-
çar um trabalho de fiscalização e de moralização na 
Federação Paraense de Futebol.

Era isso que eu pretendia dizer com referência à 
denúncia que fiz e às providências que estou tomando, 
em respeito ao povo do meu Pará.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Mário Couto.
Passo a palavra, pela ordem, ao Senador Aloy-

sio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, comunico a V. Exª e à Casa que estou 
encaminhando à Mesa, com muita tristeza, um voto 
de pesar pelo falecimento, hoje, do Sr. Carlos Edu-
ardo Sampaio Dória – Sampaio Dória foi seu nome 
parlamentar. 

Foi Deputado Federal, um dos políticos mais 
influentes do nosso Estado e membro muito atuante 
no PSDB. Fui seu colega na Faculdade de Direito de 
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São Paulo. Ele foi secretário de negócios jurídicos da 
Prefeitura de São Paulo, chefe de gabinete da Presi-
dência do Tribunal de Contas, vereador entre 69 e 82. 
Exerceu interinamente o cargo de prefeito da Cidade 
de São Paulo, foi Presidente da Telesp, Presidente da 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegado 
de transportes do Estado de São Paulo. E faleceu hoje, 
às vésperas de completar 68 anos de idade. 

Quero dirigir também à família o meu sincero 
pesar pelo falecimento de Sampaio Dória, empresá-
rio, homem público, que sempre esteve comprometido 
com a luta pela democracia e pelo desenvolvimento 
econômico e social do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Aloysio Nunes, o requerimento já está sobre 
a mesa. O seu apelo será atendido por esta Presidên-
cia e nós encaminhamos, de imediato, o voto de pesar.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 238, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, combinado com 
o art. 221, todos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, a inserção em ata de VOTO DE PESAR e a apre-
sentação de condolências à família, pelo falecimento, 
neste dia 03 de abril de 2013, do Excelentíssimo Dr. 
Carlos Eduardo Sampaio Dória, um dos mais influentes 
políticos do Estado de São Paulo e membro atuante 
do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Sampaio Dória, seu nome parlamentar, era Advo-
gado, formado pela Universidade de São Paulo, tendo 
exercido a advocacia como Secretário de Negócios 
Jurídicos e Assessor da Prefeitura de São Paulo e no 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, como 
Chefe de Gabinete da Presidência.

Vereador, de 1969 a 1982, exerceu, interinamente 
a Prefeitura da Cidade de São Paulo. Foi Presidente 
da Telesp, onde emprestou sua competência, para a 
melhoria das comunicações no Estado de São Paulo, 
naquele período caótico, pré privatização.

Foi Diretor Geral da Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 
São Paulo – ARTESP , que tem por finalidade regula-
mentar e fiscalizar os serviços de transporte público 
no estado de São Paulo, no contexto de modernização 
que as agências reguladoras proporcionam ao estado 
brasileiro.

O Deputado Sampaio Dória nasceu na cidade 
de São Paulo, em 30 de abril de 1945. Deixa esposa, 
Dona Mathilde Mesquita Sampaio Dória, os filhos Hi-
ran e Roberto, além de netos.

À família, nosso sincero pesar pelo falecimento 
do pai, do empresário da comunicação e do homem 
público, que sempre esteve comprometido com o de-
senvolvimento social e econômico do nosso Estado 
de São Paulo.

Sala das sessões, 3 de abril de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Senador Cristovam Buarque, pela Liderança do 

PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
em primeiro lugar, quero aproveitar para dizer que, por 
uma coincidência, nós temos aqui a visita da Ministra 
das Relações Exteriores da República da Geórgia, a 
quem desejo boas-vindas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Que a sua saudação seja da Presidência do 
Senado e de todos os Senadores e Senadoras. Sejam 
bem-vindos!

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Senador, eu quero aqui lembrar que, dois dias 
atrás, nós completamos 49 anos do início do longo re-
gime militar que controlou o Brasil. É preciso lembrar 
aquela data de 1º de abril de 1964, mas eu quero não 
ficar na nostalgia.

Eu quero lembrar que aquele movimento ocorreu, 
com todas as tragédias que trouxe, por três fatores que 
coincidiram naquele momento histórico: primeiro, duran-
te aquela guerra fria que atravessávamos, o medo do 
império norte-americano de que o Brasil mudasse de 
lado na cortina de ferro e saísse do lado ocidental. Ou 
seja, houve uma influência externa fortíssima, Senador 
Aloysio, para impedir o risco de o Brasil ir para o lado 
socialista. O segundo fato é que os militares estavam 
desconfiados de que o Brasil poderia caminhar para 
um regime autoritário; e, para impedir um regime auto-
ritário, terminaram eles criando um regime autoritário. 
E, terceiro – e é esse a que eu quero me dedicar –, o 
medo das elites brasileiras de que pudéssemos fazer 
as reformas de base que o Brasil precisava. Essa foi 
a principal causa, Senador Requião. Foi o medo da 
reforma de base.

Entre essas reformas, não há dúvida de que a 
principal, naquela época, era a reforma agrária, que 
tinha por objetivo liberar os recursos então existentes 
para que fossem aproveitados, Senador Simon. Liberar 
a terra sem homens para que ela produzisse e libe-
rar os homens sem terra para que eles produzissem 
também. A nossa terra era aprisionada, e os nossos 
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homens eram aprisionados. A reforma agrária liberaria 
isso. Teria mudado o Brasil se, naquela época, 50 anos 
atrás, tivéssemos feito a reforma agrária, ou mesmo a 
reforma bancária, para liberar os recursos financeiros 
da especulação que então se tinha para investimentos 
produtivos no Brasil. Cada uma das reformas de base 
visavam, sobretudo, dar um salto para que o Brasil li-
berasse seus recursos, passasse a produzir, olhando 
para dentro.

O Brasil seria mais rico e mais justo se aquelas 
reformas tivessem sido feitas. Não vou discutir o risco 
ou não de um regime autoritário aqui pela esquerda.

Sem isso, se mantivéssemos a democracia, o 
Brasil seria muito mais rico. Nossas cidades não seriam 
verdadeiras “monstrópoles”, as metrópoles monstruo-
sas que são hoje, porque não teria havido a migração. 
Nossa economia não seria dependente de bens de alto 
valor, como o automóvel, porque teria sido criada uma 
demanda de base de produtos simples.

Mas o Brasil escolheu outro caminho. O Brasil, 
pela força dos militares, pela influência fundamental 
dos Estados Unidos e da elite brasileira, com medo 
de perder os recursos que controlavam, caminhou por 
não fazer a reforma de base.

Cinquenta anos depois, quando a gente olha, vê 
que o Brasil continua avançando mesmo sem as refor-
mas. Somos a sexta potência econômica do mundo, 
mas, ao não fazer as reformas, temos algumas das 
piores cidades do mundo, pela migração forçada do 
campo, pela incapacidade de gerar emprego; temos 
uma economia que é uma das maiores do mundo, mas 
dependente da vontade de os chineses comprarem ou 
não as nossas commodities, dependendo ou não da 
capacidade de aumentar as vias urbanas para com-
prarmos automóveis que representam 25% da produ-
ção industrial brasileira.

Pois bem, hoje é hora de pensar quais refor-
mas o Brasil continua pensando. E não tenho dúvida, 
Senador Aloysio: uma reforma seria fundamental, na 
mesma lógica daquela, 50 anos atrás, que é a reforma 
da educação. Naquela época, o principal recurso pro-
dutivo era a terra e as mãos dos trabalhadores rurais; 
hoje o principal recurso econômico é a inteligência do 
povo brasileiro. Naquela época, a gente queria liberar 
a terra; hoje a gente precisa liberar os cérebros. E eles 
estão prisioneiros. Eles estão prisioneiros da falta de 
escola. Eles estão prisioneiros, na incapacidade de 
liberar o poder intelectual latente em cada brasileiro 
e brasileira, desde o momento em que nascem até o 
fim da sua vida. 

Hoje, a grande reforma seria uma educação de 
base de qualidade – muito alta em qualidade e muito 
igual para todos –; seria fazer com que cada brasilei-

ro, ao nascer, soubesse, mesmo sem pensar ainda, 
que vai ter o mesmo recurso para a sua educação ao 
longo da sua vida, que não haverá alguns com mais 
recursos do que outros para a educação; da mesma 
maneira, 50 anos atrás, a gente queria que todos ti-
vessem a sua terra para produzir. Hoje nós queremos 
que cada um tenha o seu potencial intelectual, a sua 
mente desenvolvida, a sua capacidade de um ofício 
para poder, primeiro, produzir mais para o Brasil na 
economia do conhecimento e, segundo, ter uma socie-
dade mais justa pela possibilidade da igualdade. Não 
à igualdade plena, mas à igualdade diferenciada nos 
limites pequenos de uma sociedade onde todos são 
educados. E uma desigualdade que não seria here-
ditária, seria uma desigualdade resultado do talento, 
resultado da persistência no trabalho, que faria com 
que uns fossem mais do que outros, mas não porque 
herdaram e, sim, porque conquistaram.

Quero dizer, Senador, que não poderia deixar 
passar esse dia em branco, sem lembrar 49 anos 
atrás. Ao mesmo tempo, não queria deixar em branco 
a reflexão sobre os próximos 49 anos. 

Para mim, isso que eu digo, Senador Aloysio, an-
tes de lhe conceder um aparte, o que muito me orgu-
lha, não será possível conseguir, essa liberação, essa 
reforma total, se as escolas continuarem dependendo 
dos poucos recursos dos Municípios e dos Estados. Se 
a escola de um Estado rico for melhor do que a escola 
de um Estado pobre, se a escola de um Estado onde 
o governador deseja fica melhor do que a de um go-
vernador que não deseja. 

Eu não sei qual é o nome certo, mas chamo de 
federalização da educação brasileira o caminho da re-
forma na base, que é a reforma da educação de base. 
Digo isso, lembrando 49 anos atrás e lembrando os 
próximos anos na frente.

Senador Paim, peço permissão para conceder 
um aparte ao Senador Aloysio Nunes.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Muito oportuno o pronunciamento de V. Exª. Se 
V. Exª me permitir e o Presidente for tolerante, gosta-
ria de, em primeiro lugar, registrar, neste momento em 
que V. Exª lembra esse ponto de virada importante da 
nossa história, da sua história, da minha história, da 
história de nosso País, a figura do Presidente João 
Goulart. João Goulart era acusado, pela direita, de 
ser excessivamente radical e, pela esquerda, de ser 
excessivamente conciliador. Portanto, era um homem 
equilibrado, um homem que dirigiu e criou o primeiro 
grande partido de massas, popular, no Brasil, que foi o 
PTB, naquela época. Eu me lembro do comício do dia 
13 de março de 1964. Eu estava lá no Rio de Janeiro. 
Fui com uma delegação de estudantes de São Paulo, 
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com uma faixa que, depois, foi transformada por minha 
mãe em um pano de prato. A faixa dizia o seguinte: os 
estudantes comunistas exigem a legalidade do PCB. 
E ali, naquele comício, foi exposta a plataforma das 
reformas de base. E eu, me lembrando daquele elenco 
de reformas propostas, me dou conta de que muitas 
dessas reformas foram efetuadas inclusive durante o 
regime da ditadura civil e militar – não foi apenas militar.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – É verdade.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Refiro-me à reforma agrária mediante desa-
propriação para utilidade pública e pagamento com 
títulos da dívida agrária; ao Estatuto da Terra, com a 
possibilidade de sindicalização do trabalhador rural; à 
reforma universitária, com o fim da cátedra vitalícia; à 
lei de limitação de remessa de lucros para o exterior; 
à reforma urbana, sob a forma da chamada Lei Leh-
mann. Tudo isso foi feito depois de derrubado João 
Goulart. O que quer dizer isso? Quer dizer que não 
era o conteúdo das reformas que assustava as elites 
conservadoras do Brasil, mas, sobretudo, o caminhar 
autônomo do povo brasileiro, de camadas do povo bra-
sileiro que viviam sob o tacão do coronelismo, afastadas 
da política pela ignorância, pela repressão e, que, de 
repente, adquirem um protagonismo político. Foi isso, 
sobretudo, que assustou e que levou à derrubada de 
João Goulart. Algumas outras reformas foram efetu-
adas durante a Constituinte: o voto do analfabeto, a 
elegibilidade total e irrestrita dos militares, inclusive 
dos sargentos. Tudo isso foi consequência da Consti-
tuinte e foi adotado sem maiores polêmicas. O que se 
temia, na verdade, era a emergência do povo brasileiro 
como ator político. E eu espero que essa emergência 
contribua para que se alcance essa reforma que V. Exª 
delineia no horizonte como uma reforma absolutamen-
te fundamental para que o Brasil possa ser a nação 
justa com que todos nós sonhamos, que é a reforma 
na educação brasileira. Obrigado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Agradeço, Senador Aloysio, e digo que, realmente, 
o grande medo era a ascensão e o poder das massas 
brasileiras. E esse poder, eu acho que hoje não virá da 
organização dos partidos, que não estão com compe-
tência para mobilizar as massas: virá de uma educa-
ção igual para todos. O latifúndio hoje é o controle da 
educação a serviço de uma minoria que gasta R$250 
mil pela educação de uma criança ao longo de seu 
período escolar, o que é excessivo quando compara-
do com algo em torno de R$2 mil, que é o que gasta 
uma criança pobre por ano, ficando apenas seis anos 
na escola – os outros ficam 22.

Essa desigualdade, hoje, é o latifúndio do século 
XXI. O controle da educação para poucos é o latifúndio 
pouco produtivo que impede a ascensão das massas, 
como dizia o Senador Aloysio, a construção de uma 
economia dinâmica e de uma sociedade justa.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para registrar meu voto de aplauso à Polícia Federal 
do Paraná, considerada, nesse último ano de 2012, o 
exemplo de produtividade e eficiência. Foram realiza-
das 37 operações no Estado, resultando em mais de 
mil flagrantes e 411 prisões. Foi o melhor resultado 
no País. Esses números alçaram a Polícia Federal do 
Paraná ao patamar mais alto de produtividade no País. 
Os dados constam do balanço preliminar divulgado na 
semana passada pelo Departamento da Polícia Federal. 

A Superintendência da instituição no Estado che-
gou, em 2012, ao primeiro lugar. As principais opera-
ções foram: Operação Brasiguai, ação de combate ao 
tráfico internacional de drogas, deflagrada em Foz do 
Iguaçu; Operação Hidra, combate à adulteração de 
combustíveis, estelionato e sonegação fiscal; Ope-
ração Deadline; Operação Roleta-Russa; Operação 
Água Grande, que diz respeito à repressão a crimes 
ambientais. 

Nós registramos nossos cumprimentos a todos 
os integrantes da Polícia Federal do Paraná. Parabéns, 
especialmente, ao delegado José Alberto de Freitas, 
Superin tendente da Polícia Federal do Paraná, bem 
como ao titular da Delegacia de Combate ao Crime 
Organizado da Polícia Federal no Estado, Dr. Wagner 
Mesquita. 

Os nossos cumprimentos a todos os policiais fe-
derais que contribuíram para que a Polícia Federal do 
Paraná tivesse essa primazia: a Polícia Federal mais 
produtiva do País no ano de 2012. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

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

AC) – Eu cumprimento V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aliás, 
quero colocar uma palavra antes da palavra Presidente: 
operoso Presidente deste Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Gentileza de V. Exª, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
porque é difícil ver um Vice-Presidente tão atuante 
quanto V. Exª: sempre está, sempre respondendo, 
sempre atuante. Isso é muito bom se ver.

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Per-
gunto a V. Exª – não me chame de chato, é uma ques-
tão regimental –: são 16h56, haverá Ordem do Dia? 
Há acordo para votação? 

Gostaria de consultar V. Exª, como Líder da Opo-
sição neste Senado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu já esclareço V. Exª. Estava consultando inclu-
sive um dos líderes, o Líder do Governo na Casa, no 
Congresso, e falando também com o Líder Wellington 
Dias. E em poucos minutos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pos-
so afirmar a V. Exª que, como Líder, não fui consultado 
para nenhum acordo. Já estou lhe dizendo a minha 
posição. Como Líder, não fui consultado. Creio tam-
bém que o Líder do meu Partido não foi consultado...

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

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
...sobre algum acordo de votação para a tarde de hoje.

De qualquer forma, nós vamos esperar um posi-
cionamento de V. Exª.

Eu lhe agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Já, já faço. Eu só queria pedir compreensão. 
Já está registrado que não há entendimento para 

haver votação na Ordem do Dia hoje. Mas daqui a pou-
co gostaria de fazer, porque me foi solicitado; hoje se 
votou o Estatuto da Juventude, e eu gostaria de, um 
pouquinho antes da Ordem do Dia, com a compreen-
são do Plenário, fazer a leitura pura e simples de um 
requerimento de urgência. E não será apreciada tam-
bém essa matéria hoje, obviamente.

Mas já, já eu faço a Ordem do Dia.
Eu queria só seguir um pouco mais com as ins-

crições.
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Aníbal Diniz, como orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da Rádio Senado, o Programa de Habitação Rural, 
que integra o Programa Minha Casa, Minha Vida, re-
aliza o sonho das famílias de trabalhadores rurais de 
ter melhores condições de moradia. A previsão inicial 
é a construção de 60 mil moradias para brasileiros 
que estejam aptos no Programa de Agricultura Fami-
liar, o Pronaf. 

Na última quarta-feira, dia 27 de março, tive opor-
tunidade de ver de perto como esse programa chega 
às comunidades e o impacto positivo que causa na 
vida das pessoas que vivem na zona rural, onde as 
condições de habitabilidade são muito precárias.

Junto com o Governador Tião Viana, participei da 
entrega de um dos imóveis construídos com recursos 
do PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação 
Rural, no Município de Sena Madureira, distante 144 
quilômetros de Rio Branco. Lá, pudemos observar 
como era a casa de uma família antes e como essa 
casa ficou agora, com investimento de R$30,5 mil do 
Governo Federal.

É muito importante ressaltar que neste Programa 
Nacional de Habitação Rural são investidos R$30,5 mil 
na construção de uma moradia de boa qualidade, e o 
beneficiário tem que devolver para a Caixa Econômi-
ca Federal apenas 4% desse valor, ou seja, R$1,2 mil, 
divididos em quatro anos.

É, sem dúvida, um presente do Governo da Presi-
denta Dilma, que foi iniciado pelo Presidente Lula, que 
teve a preocupação de garantir subsídio financeiro para 
a construção de moradia aos agricultores familiares e 
trabalhadores rurais, e o programa tem continuidade 
hoje, com o Governo da Presidenta Dilma.

O programa concede o subsídio com recursos 
do Orçamento Geral da União aos beneficiários, que 
são agricultores familiares ou trabalhadores rurais com 
renda familiar bruta anual máxima de R$15 mil, basi-
camente aqueles enquadrados no Pronaf. Tanto que, 
para se beneficiar do PNHR, é preciso apresentar a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), no caso de 
agricultores familiares, e que também beneficia os pes-
cadores artesanais, extrativistas, silvicultores, aquiculto-
res, maricultores, piscicultores, ribeirinhos, quilombolas, 
povos indígenas e outras comunidades tradicionais. A 
propriedade tem que ser própria e não pode ser maior 
do que o correspondente a quatro módulos, ou seja, 
no máximo, no caso da Amazônia, de 400 hectares. 

Aqueles que pretendem se beneficiar do Progra-
ma Nacional de Habitação Rural devem estar organiza-
dos de forma coletiva por uma entidade organizadora, 
quer seja cooperativa, associação, sindicato ou Poder 
Público – Governo do Estado ou Prefeituras. A entidade 
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organizadora é a pessoa jurídica sem fins lucrativos 
que contrata ou forma parceria com a Caixa, que é o 
agente operador e financeiro para viabilizar a execu-
ção do empreendimento. Os recursos são concedidos 
individualmente às pessoas físicas para a aquisição 
de material de construção, pagamento dos serviços 
de mão de obra destinados à produção de unidade 
habitacional nas modalidades de construção, reforma 
e ampliação. 

O Ministério da Fazenda é o responsável pelo 
repasse dos recursos financeiros do Orçamento Geral 
da União para aplicação no programa, e o Ministério 
das Cidades é o gestor da aplicação dos recursos, 
responsável por estabelecer os parâmetros operacio-
nais do programa, bem como acompanhar e avaliar 
os resultados obtidos na aplicação dos recursos do 
Orçamento Geral da União.

É interessante, Sr. Presidente, Senador Jorge Via-
na, que, depois de ter o projeto aprovado e acessar o 
recurso, o beneficiário tem um prazo de construção da 
casa que vai de quatro meses a um ano. E a contrapar-
tida do beneficiário corresponde a 4% do valor investi-
do, incidente sobre o valor do subsídio concedido para 
a construção ou a ampliação da unidade habitacional.

Nesse caso, das unidades entregues no Muni-
cípio de Sena Madureira, por exemplo, cada moradia 
está custando ou está recebendo um investimento, 
um subsídio no valor de R$30,5 mil, e eles vão pagar 
somente R$1,2 mil desse valor de R$30,5 concedidos 
pelo Governo Federal. E eles têm um prazo de quatro 
anos para efetuar esse pagamento, com quatro anos 
de carência. Ou seja, eles só vão pagar essas pres-
tações de R$300 ao ano ao término dos quatro anos 
de carência. Esse retorno pelo beneficiário à Caixa é 
efetuado em quatro parcelas iguais.

Então, é um programa muito eficiente, porque, 
além dessas facilidades, independentemente de lici-
tação e de burocracia, o que é comum para a execu-
ção de obras públicas, quem executa a obra são as 
próprias famílias, organizadas nas suas associações, 
cooperativas ou sindicatos. Essas famílias gerenciam 
o recurso através dessas entidades organizadoras e 
podem efetuar a contratação direta dos serviços.

O que a gente vê é que há toda uma mobilização 
dos contemplados, que podem fazer as casas através 
de mutirão, e são os responsáveis por entregar a casa 
pronta. Os mecanismos ficam por conta da criatividade 
da própria comunidade.

Além do mutirão, eles podem ainda optar pela 
autoconstrução assistida, ou seja, quando a constru-
ção é executada pelo beneficiário. Pela administração 
direta, a construção é executada pelos funcionários da 
entidade organizadora ou por mão de obra a ela vin-

culada. Ou empreitada global, quando a construção é 
executada por uma construtora que administra os re-
cursos humanos, financeiros e materiais necessários 
para a execução do empreendimento, e, somente nesse 
caso, se a entidade organizadora for o Poder Público, 
ela estará sujeita à aplicação da lei.

O que quero dizer, Sr. Presidente, com este re-
gistro a respeito do Programa Nacional de Habitação 
Rural, é que estamos diante de uma grande possibili-
dade para os agricultores familiares do Brasil. E, como 
os recursos são limitados, aqueles que chegarem à 
frente com suas entidades organizadas é que terão 
acesso a esse benefício. 

No Estado do Acre, o Município de Sena Madu-
reira já saiu à frente. Conseguiu a aprovação de um 
projeto para vinte casas. Cinco dessas casas já foram 
entregues. Estão também cadastrando os seus pro-
jetos os Municípios de Plácido de Castro, Tarauacá, 
Cruzeiro do Sul e outros Municípios do Acre. 

O Governador Tião Viana, através da equipe do 
Governo do Estado, já deu prioridade também para as 
comunidades indígenas do Km 27 de Tarauacá e para 
a comunidade de Campinas, em Cruzeiro do Sul. Lá 
serão construídas 170 moradias, e o interessante é 
que o projeto foi construído em parceria com a própria 
comunidade. Os indígenas deram as suas opiniões e 
colocaram as casas exatamente como eles queriam: 
casas avarandadas, sem divisão dos cômodos, prin-
cipalmente com muita facilidade para o arejamento. 

Outro aspecto que eu queria ressaltar: nós tivemos 
quase que uma catástrofe no Rio Liberdade, nos últimos 
dias. Houve uma abrupta enchente, que arrastou 12 
casas, atingiu centenas de famílias no Rio Liberdade 
e também algumas famílias do Rio Juruá. O Governa-
dor Tião Viana já determinou todas as providências no 
sentido de levantar a situação dessas famílias, para que 
seja organizado um projeto específico para a execução 
imediata, através do Governo do Estado, mobilizando 
a entidade que representa essas comunidades, para 
que sejam construídas casas do Programa Nacional 
de Habitação Rural para essas famílias. 

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Os in-

dígenas da BR–364 receberão esse benefício e terão 
também um cuidado especial, porque, hoje, eles mo-
ram muito próximos à margem da rodovia BR–364. O 
Governo do Estado determinou, com o aval e o con-
sentimento das lideranças indígenas, um afastamento 
da margem da estrada, de tal maneira que essas casas 
também sejam construídas para dar maior seguran-
ça às famílias indígenas, principalmente as crianças, 
que, às vezes, aproximando-se da estrada, acabam 
correndo o risco de ser atropeladas. 
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Nesse sentido, foi feito um acordo. Os indígenas 
entenderam a importância de fazer as casas o mais 
afastado possível da margem da rodovia. 

Concluo este pronunciamento falando da impor-
tância das associações, sindicatos e cooperativas de 
se organizarem em grupo de quatro a cinquenta fa-
mílias que sejam cadastradas no Pronaf; que tenham 
sua Declaração de Aptidão ao Pronaf, para que elas 
tenham acesso a esse Programa Nacional de Habita-
ção Rural, que é um grande benefício e que merece 
atenção especial. 

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Essa foi 

a atenção que o governo do Presidente Lula teve para 
com os agricultores familiares e que tem sido dada 
também pela nossa Presidenta Dilma.

Portanto, essas organizações dos produtores, 
dos agricultores familiares devem estar atentas para 
procurarem a Caixa, apresentarem seu projeto, para 
terem acesso a esse programa nacional, que propor-
ciona moradia de qualidade a um preço absolutamente 
irrisório ao trabalhador, que vai pagar apenas 4% do 
seu valor, dividido em quatro parcelas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e pediria 
a gentileza da publicação na íntegra desse pronun-
ciamento.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, ouvintes e telespectadores 
da Rádio e da TV Senado, o Programa Nacional de 
Habitação Rural – PNHR que integra o Programa Mi-
nha Casa Minha Vida, realiza o sonho das famílias 
de trabalhadores rurais em ter melhores condições 
de moradia. A previsão é que 60 mil brasileiros sejam 
beneficiados.

Na última quarta-feira, 27 de março, tive a opor-
tunidade de ver de perto como esse programa chega 
nas comunidades e o impacto positivo que causa na 
vida das pessoas que vivem na zona rural onde as 
condições de habitabilidade são muito precárias.

Junto com o governador Tião Viana participei da 
entrega de um dos imóveis construídos com recursos 
do PNHR no município de Sena Madureira, distante 
144 quilômetros da Capital do Acre: Rio Branco. Lá, 
pudemos observar como era a casa da família antes 
e como está agora com um investimento feito no valor 
de R$ 30.500.

É, sem dúvida, um presente do governo do pre-
sidente Lula que teve essa preocupação de garantir 
subsídio financeiro para a construção de moradia aos 

agricultores familiares e trabalhadores rurais e que a 
presidenta Dilma assumiu com toda força e determi-
nação.

O Programa concede o subsídio, com recursos do 
Orçamento Geral da União – OGU, aos beneficiários 
que são agricultores familiares ou trabalhadores rurais, 
com renda familiar bruta anual máxima de R$15 mil 
reais. Basicamente aqueles enquadrados no Pronaf.

Tanto que para se beneficiar do PNHR é preciso 
apresentar a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, 
no caso de agricultores familiares, também benefician-
do os pescadores artesanais; extrativistas; silvicultores; 
aquicultores, maricultores, piscicultores; ribeirinhos 
quilombolas; povos indígenas; e outras comunidades 
tradicionais.

A propriedade tem que ser própria e não pode 
ser maior do que o correspondente a 4 módulos, ou 
seja, 4 hectares.

Aqueles que pretendem se beneficiar do PNHR 
devem estar organizados de forma coletiva por uma 
Entidade Organizadora quer seja cooperativa, asso-
ciação, sindicato ou o Poder Público – governo do Es-
tado ou Prefeitura.

A Entidade Organizadora é a pessoa jurídica sem 
fins lucrativos que contrata ou forma parceria com a 
CAIXA, que é o agente operador e financeiro, para 
viabilizar a execução do empreendimento.

Os recursos são concedidos individualmente às 
pessoas físicas, para a aquisição de material de cons-
trução e pagamento dos serviços de mão-de-obra des-
tinados à produção de unidade habitacional nas moda-
lidades de construção/conclusão/reforma/ampliação.

O Ministério da Fazenda é o responsável pelo 
repasse dos recursos financeiros do Orçamento Geral 
da União para aplicação no Programa e o Ministério 
das Cidades é o gestor da aplicação dos recursos, 
responsável por estabelecer os parâmetros operacio-
nais do Programa, bem como acompanhar e avaliar 
os resultados obtidos na aplicação dos recursos do 
Orçamento Geral da União.

É interessante, Sr. Presidente, que depois de ter 
o projeto aprovado e acessar o recurso, o beneficiá-
rio tem um prazo de construção das casas de quatro 
meses até um ano.

A contrapartida do beneficiário corresponde a 4% 
incidente sobre o valor do subsídio concedido para a 
construção ou conclusão/reforma/ampliação da uni-
dade habitacional.

Nesse caso, das unidades entregues em Sena 
Madureira, por exemplo, eles vão pagar somente R$ 
1.200,00 de um valor de R$ 30.500,00 concedidos pelo 
governo e ainda tem um prazo para pagamento de 4 
anos. Esse retorno pelo beneficiário à CAIXA é efetu-
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ado em quatro parcelas iguais, sendo que, a primeira 
parcela vence no ano subsequente.

Então é um programa muito eficiente porque, 
além dessas facilidades, independe de licitação e da 
burocracia comum para execução de obras públicas. 
São as próprias famílias que gerenciam o recurso por 
meio das entidades organizadoras.

O que a gente vê é que há toda uma mobilização 
dos contemplados que podem fazer as casas através 
de mutirão e são os responsáveis por entregar a casa 
pronta. Os mecanismos ficam por conta da criatividade 
da própria comunidade.

Além do mutirão eles podem ainda optar pela 
autoconstrução assistida: quando a construção é exe-
cutada pelo beneficiário; administração direta: a cons-
trução é executada pelos funcionários da Entidade 
Organizadora ou por mão-de-obra a ela vinculada; ou 
empreitada global: a construção é executada por uma 
construtora, que administra os recursos humanos, fi-
nanceiros e materiais necessários para execução do 
empreendimento e somente nesse caso se a entida-
de organizadora for o Poder Público, estará sujeita à 
aplicação da Lei de Licitações.

Então é um programa muito interessante e de 
fácil execução. Isso é que é fantástico. A própria co-
munidade pode gerenciar todo o processo.

E tudo isso assistido por um responsável técni-
co, um engenheiro, e por um responsável pelo traba-
lho social, que pode ser assistente social, pedagogo, 
sociólogo ou psicólogo.

Para remunerar esses profissionais o programa 
garante R$ 600,00 para o engenheiro e R$ 400,00 para 
o assistente social por casa aprovada.

A comunidade se une e se organiza, pois precisa 
montar os grupos com no mínimo 4 beneficiários e má-
ximo de 50, depois eles apresentam o projeto das uni-
dades habitacionais na Caixa, que para ser aprovado, 
tem que prever todas as condições de habitabilidade, 
salubridade e segurança, bem como serem dotadas 
de infra-estrutura básica ou no mínimo soluções para 
abastecimento, água potável, energia e esgoto sanitário.

Lá em Sena Madureira, por exemplo, foram apro-
vadas 20 casas. Mas a Caixa já recebeu proposições 
de 60 famílias de Plácido de Castro, Cruzeiro do Sul, 
Tarauacá e vários outros municípios.

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, tão 
logo tomou conhecimento do programa já priorizou as 
famílias de produtores que trabalham no Ceasa. Algo 
em torno de 3 mil agricultores familiares poderão ser 
contemplados.

O governador Tião Viana determinou atendimento 
prioritário às comunidades indígenas. A equipe da Se-
cretaria de Estado de Habitação já esteve em Tarauacá 
e Cruzeiro do Sul e já elaborou o projeto para a cons-
trução de 167 casas para as comunidades Katukinas 
situadas no 27 de Tarauacá e em Campinas, Cruzeiro 
do Sul, que somam R$ 5,3 milhões.

Neste caso, há duas particularidades interes-
santes. Primeiro, que o projeto técnico das casas foi 
discutido e elaborado junto com os índios, preservan-
do sua cultura e tradições e segundo, que o Governo 
vai ajudar pagando o subsidio que deveria ser pago 
pelos beneficiários.

Ainda nesse caso das comunidades indígenas 
há uma questão de segurança muito relevante. As 
casas atuais onde eles moram, que ficam situadas às 
margens da BR, serão recuadas de tal maneira que 
as vidas estarão resguardadas.

Quero concluir, senhor presidente, ressaltando 
que este PNHR é uma contribuição fantástica para 
melhorar as condições de habitação daqueles que 
mais precisam e que estão nos rincões mais distantes 
e isolados do nosso país.

60 mil é o número total de famílias que podem 
ser beneficiadas e o critério de prioridade de atendi-
mento é por ordem cronológica de apresentação do 
projeto. Portanto, quem apresentar a proposta primeiro 
será logo atendido.

Vamos incentivar os prefeitos e instruir as coope-
rativas e associações para que o maior número possí-
vel de agricultores familiares tomem conhecimento do 
PNHR e sejam beneficiados.

Há pouco nos chega também a notícia de que 
o governador Tião Viana já se comprometeu em dar 
prioridade a 12 famílias de trabalhadores rurais que 
vivem na região do Rio Liberdade, situado a 80 qui-
lômetros de Cruzeiro do Sul, que está passando pela 
maior enchente já registrada.

Eles perderam completamente suas moradias 
de maneira dramática vendo-as serem arrastadas 
pela água.

Estimativa preliminar feita pelo Corpo de Bom-
beiros aponta que 200 famílias, totalizando mais de mil 
pessoas, foram atingidas por essa enchente.

Então nós vamos estar juntos com o governador 
nessa batalha para viabilizar os recursos do PNHR para 
repor as casas dessas famílias também.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO  
Nº 240, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com 
o art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, licença dos trabalhos da Casa no dia 19 (deze-
nove) de abril de 2013, com ônus para o Senado Fe-
deral, para desempenhar missão destinada a realizar 
visita as obras de Transposição do rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho (anexo) aprovado pela 
Comissão Externa para acompanhar os Programas 
de Transposição e Revitalização do rio São Francis-
co – CTERIOSFR, criada pelo RQS nº 514, de 2011. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se-
rão votados oportunamente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Wellington Dias. Já vou 
responder ao questionamento.

Primeiramente, eu gostaria de pedir atenção, Se-
nador Mário Couto, porque vou passar para a Ordem 
do Dia agora. Já há solicitação de Líderes para que fa-
çamos a apreciação de alguns nomes de autoridades, 
a aprovação de nomes de autoridades, mas a pauta 
segue trancada, porque não há entendimento sobre 
votação da medida provisória.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria que V. 
Exª me desse apenas 30 segundos para fazer uma 
comunicação.

Quero agradecer aos colegas. Já estou com a 
CPI da Sudam, Sr. Presidente, com 30 assinaturas até 
o dia de hoje. Eu queria agradecer a todos os pares 
que assinaram esta CPI. 

Com certeza, o meu Estado deve estar aplau-
dindo, porque a nossa Sudam foi à falência, Sr. Presi-
dente, por corrupção. 

Acabou dramaticamente sendo corrompida, sem 
atingir o seu objetivo, que era o desenvolvimento do 
nosso Estado e da Amazônia. 

Por isso me sinto muito feliz na tarde de hoje, na 
certeza de que conseguiremos o nosso objetivo, mesmo 
depois de muito tempo. Eis que surge a vontade de um 
Senador de esclarecer os fatos. Com muita sensatez 
e com muita alegria, agradeço a todos aqueles que 
até agora assinaram, pois o número de assinaturas já 
ultrapassa o que exige o Regimento Interno, que são 
27 assinaturas. Já temos 30. O nosso objetivo é chegar 
a 37 assinaturas, ou seja, 10 assinaturas a mais, para 
que não se corra o risco de acontecer o que aconteceu 
com a CPI do DNIT, quando nós apenas colhemos 30 
assinaturas, e, no calar da noite, as assinaturas foram 
retiradas, e a CPI não foi instaurada.

Esta aqui não pode. Esta aqui tem que fluir. Esta 
aqui tem que andar. Esta aqui tem que promover a 
volta de uma Sudam forte, sem corrupção. 

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

AC) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Welling-
ton Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dia-
logando com os Líderes, chegamos ao seguinte enten-
dimento: considerando a necessidade de mais tempo 
para entendimento, convém adiarmos a votação da me-
dida provisória e, por conta disso, também a pedido do 
próprio Relator, o qual precisa de mais tempo para as 
negociações, a apreciação do Fundo de Participação. 

Sr. Presidente, faço faço um apelo segundo o en-
tendimento a que chegamos nessa direção, no sentido 
de que possamos apreciar o requerimento de urgên-
cia, aprovado hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, 
para apreciação do projeto que trata do Estatuto da 
Juventude. Sobre isso, há entendimento com todas as 
Lideranças presentes, e faríamos isto: como a pauta 
continuará trancada em razão da medida provisória, 
no momento em que houver a apreciação da medida, 
este projeto entraria imediatamente na Ordem do Dia. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Randolfe 
Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, nos termos do que disse o Senador Wellington, ou 
seja, em virtude da não existência de acordo, votarmos 
somente o requerimento de urgência do Estatuto da 
Juventude e, obviamente, votando a urgência e não 
havendo acordo para quebra do interstício, nós vota-
ríamos o Estatuto da Juventude na semana que vem, 
cumprindo o prazo previsto no Regimento. Acredito 
que não haverá dificuldades em um acordo.

Eu queria sugerir, também, a apreciação do Re-
querimento nº 87, de 2013, que está já na mesa, de 
minha autoria e do Senador José Sarney, que propõe 
uma sessão especial em homenagem ao aniversário 
de criação do então Território Federal do Amapá.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também está 
chegando à Mesa o requerimento, só para leitura, que 
está aqui agora. Faríamos a leitura hoje e deixaríamos, 
então, a votação para a próxima semana. V. Exª teria 
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que ler agora antes da Ordem do Dia. O requerimento 
está sendo dirigido à Mesa neste momento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Leitura e aprovação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Waldemir Moka, só falta a assinatura do PMDB para 
votar o requerimento. V. Exª assina como Vice-Líder.

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

– Eu também gostaria de, logo que passarmos para a 
Ordem do Dia, ouvir a opinião dos Líderes.

O Senador Aloysio falava comigo ainda há pou-
co sobre a pauta, que está trancada, mas temos no-
mes de autoridades para apreciar. Como fez já o Líder 
Wellington Dias, eu gostaria de ouvir os demais Líderes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 
– SP. Sem revisão do orador.) – Eu estou de acordo, Sr. 
Presidente, e estou até preocupado, porque, infelizmen-
te, já é até uma rotina. A Ordem do Dia não começa às 
16 horas, como diz o Regimento e, se quisermos votar 
autoridades, o quórum vai-se esvaindo, porque, como a 
pauta está trancada pela medida provisória, os Senado-
res deixam o plenário, vão cuidar de outras ocupações, 
vão aos seus gabinetes, e o quórum vai-se esvaindo. Nós 
temos quatro embaixadores, que já foram sabatinados; 
temos uma ministra do Tribunal Superior do Trabalho, 
que foi indicada para o Conselho Nacional de Justiça, 
de modo que quanto antes, melhor.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, pela ordem, Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Base 
do Governo tem acordo, que se mantenha a Medida 
Provisória nº 587 sem votar nesta sessão e que se pos-
sam votar as autoridades, conforme proposto pelo Líder 
Aloysio Nunes Ferreira, para avançar na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu peço a compreensão das Srªs e dos Srs. Senadores, 
mas o requerimento de que foi solicitado leitura pelo Sena-
dor Randolfe não tem as assinaturas necessárias ainda; 
pode ser lido amanhã, sem nenhum prejuízo, já que há 
intenção de apreciar essa matéria na próxima semana.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– V. Exª está falando do Requerimento 87?

Parece-me que já tem as assinaturas.
O Requerimento 87 já...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – É porque não chegou à Mesa, e outros líderes 
estão solicitando, com justa razão, que iniciemos a 
Ordem do Dia.

Eu, inclusive, comunico aos Senadores e Sena-
doras que estão na Casa que, daqui a pouco, vamos 

iniciar a Ordem do Dia e, dependendo do entendimento 
com as Lideranças da Casa, vamos apreciar nomes 
de autoridades e teremos votação, votação nominal.

Solicito aos gabinetes que avisem às Senadoras e 
aos Senadores que, já, já, na Ordem do Dia, teremos vota-
ção nominal de autoridades, de indicação de autoridades.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente,...

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Uma 
questão de ordem.

O requerimento aprovado como urgência na co-
missão deve estar na Mesa; ele pode ser apreciado, 
conforme diz aqui no art. 338, §4º.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, parece-me que há acordo para apreciar-
mos o requerimento do estatuto.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só falta o...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O problema é que o requerimento não está na 
mesa, nobre Senador Paim e Senador Randolfe. Não 
se encontra na mesa ainda o requerimento. Ele seria 
lido agora e, no Período do Expediente, votado após 
a Ordem do Dia. Mas, sem o requerimento, eu não 
posso fazer a leitura.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas a 
pergunta que eu faço, Sr. Presidente, nós aprovamos 
o requerimento de urgência na Comissão, baseado 
no Regimento. Esse requerimento foi encaminhado 
à Mesa pelo Senador Waldemir Moka. Não pode ser 
votado com acordo dos Líderes – todos estão em ple-
nário – o requerimento da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Informo a V. Exª que a assessoria me passa que, 
mesmo tendo sido votado, recolhido o apoio necessário 
na comissão, ele precisa ser lido e votado no plenário. 
É isso o que impõe o Regimento.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Senador, o Senador Vice-Líder do Bloco, Senador 
Blairo Maggi, na ausência do Senador Gim, eu indago 
de V. Exª, porque aí nós completaríamos regimental-
mente o apoio ao requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Chegou à Mesa o requerimento. Como obe-
dientes que somos ao Regimento, estamos fazendo 
as observações das assinaturas para não incorrer num 
erro de levar o Plenário do Senado a um outro erro. Se 
a consultoria aqui da Mesa, imediatamente, identificar 
a regimentalidade do requerimento, eu faço a leitura, 
abrimos a Ordem do Dia e votamos, logo após a Or-
dem do Dia, o requerimento solicitado pelo Senador 
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Paim, pelo Senador Randolfe e vários outros colegas 
Senadores, como Wellington Dias. 

Só um pouco mais.
É importante – solicito mais uma vez – que os ga-

binetes informem aos Srs. e Srªs Senadores que vamos 
ter, provavelmente, já, já, na Ordem do Dia, a apreciação 
e votação nominal de indicação de autoridades. (Pausa.)

Lamento, mas não temos número suficiente no 
requerimento. Isso não tem maior prejuízo. Amanhã, 
certamente, faremos a leitura, eu estarei aqui, e apre-
ciaremos, depois da Ordem do Dia.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 

microfone.) – Muito bem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – Pre-

sidente, permita-me somente a seguinte ponderação: nós 
não poderíamos, enquanto há coleta de assinaturas, apre-
ciar o requerimento, após a apreciação das autoridades?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, não é regimental, nobre Senador Randolfe. 
Ele tem que ser lido antes da Ordem do Dia; não há 
espaço no Regimento, e nós devemos obediência ao 
Regimento. Eu peço a compreensão, até porque não 
haverá atraso. Amanhã nós faremos a leitura.

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

ORDEM DO DIA
Não há entendimento, como já se manifestaram 

alguns Líderes da Casa e o Líder do Governo no Con-
gresso, Senador José Pimentel, sobre a apreciação do 
item 1 da pauta, o Projeto de Lei de Conversão nº 3, 
Medida Provisória 587, de 2012.

Tendo em vista que não há entendimento, a pauta 
segue trancada, mas não há prejuízo de apreciarmos 
a indicação de nomes de autoridades.

Houve manifestação de Líderes no plenário, soli-
citando que iniciemos a apreciação e posterior votação 
nominal de autoridades.

Eu consulto se há entendimento de fazermos 
apreciação e votação nominal de indicação de autori-
dades. Temos indicações de quatro Embaixadores e 
duas indicações ao CNJ.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, o Senador Jayme Campos e, em 
seguida, o Senador José Agripino.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
vamos votar as autoridades conforme acordo firmado 

aqui no plenário. Entretanto, nós temos alguns reque-
rimentos na Mesa e eu solicitaria a V. Exª, se possível, 
que colocasse em votação o item 19 da pauta, que é 
o Projeto nº 116, um requerimento de minha autoria. 
Trata-se do Requerimento nº 116/2013, que já se en-
contra na Mesa, com a Secretaria da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A solicitação de V. Exª será atendida. O item nº 
19 está na pauta e pode, sem prejuízo, ser apreciado 
agora na Ordem do Dia. Certamente, vamos atender 
a solicitação de V. Exª e colocar em votação o reque-
rimento.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
agradeço a V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador José Agripino com a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, in-
teiramente de acordo com a votação das autoridades 
hoje; nada a opor. Apenas me estranha... O Senador 
Jayme Campos já apresentou relatório relativo à medida 
provisória, cuja relatoria foi entregue à responsabilida-
de de S. Exª, e poderíamos votar hoje. Por decisão ou 
por entendimento, colocou-se a matéria para votação 
amanhã, quinta-feira. Minha preocupação é com o se-
guinte fato: se a medida provisória é votada, a pauta 
fica destravada, e a questão do Fundo de Participação 
dos Estados poderá ser votado imediatamente. Há 
bastante tempo que se vem discutindo. Essa matéria 
tem de ir a votos para que ganhe uma proposta, seja 
qual for, mas que ganhe! E que o Congresso decida 
aquilo que é de sua responsabilidade.

Pergunto a V. Exª se é do seu conhecimento que, 
nos laboratórios do Palácio do Planalto, esteja em dis-
cussão ou apreciação alguma medida provisória tratan-
do do Fundo de Participação dos Estados. Porque aí 
seria a usurpação de um debate, de um diálogo que o 
Congresso já vem realizando há bastante tempo. E isso 
não poderia ser usurpado com uma medida provisória. 
Pergunto a V. Exª se é de seu conhecimento alguma 
coisa nesse sentido, nos laboratórios palacianos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu... Senador Pimentel pede a palavra. Mas as 
convicções que eu tenho neste momento são as de 
que a questão do FPE segue sendo tratada nos labo-
ratórios do Senado, inclusive o Relator Walter Pinheiro 
está na Presidência e tenta concluir o seu relatório, que, 
certamente, vai pôr à disposição dos colegas – assim 
penso que deva ocorrer –, para que possamos apreciar 
essa matéria. Não há, do meu conhecimento, nenhu-
ma informação. Mas o Líder do Governo no Congresso 
pediu a palavra e, quem sabe, pode ter alguma novi-
dade. Pelo que sei, segue no laboratório do Senado.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Fico 
feliz com o esclarecimento e com a sinceridade de V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para tranquilizar 
o Líder do DEM, Senador José Agripino, não existe 
nenhuma iniciativa por parte do Governo para regula-
mentar essa matéria por medida provisória, até por-
que, obrigatoriamente, tem de ser lei complementar, 
e lei complementar não comporta medida provisória.

Quanto à Ordem do Dia, Sr. Presidente, nós te-
mos um acordo para, imediatamente, iniciar a votação 
das autoridades. (Pausa.)

Durante o discurso do Sr. José Pimentel, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente...

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

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. Sem 
revisão do orador.) – Acho que não conseguimos, lamen-
tavelmente, Sr. Presidente, as assinaturas para o requeri-
mento de urgência, mas penso que, de hoje para amanhã, 
nós haveremos de consegui-las. E amanhã, quem sabe, 
num grande acordo de Lideranças, a gente possa votar o 
requerimento de urgência para que, na próxima semana, 
a gente possa votar o mérito do projeto como um todo.

Queria informar isso, ao mesmo tempo em que já me 
antecipo dizendo que vamos tentar, amanhã, um grande 
acordo de Lideranças, até porque há uma representação 
muito grande de jovens de todo o País, que estão aqui. 
Havia uma possibilidade de que pudéssemos votar hoje 
o requerimento de urgência, mas, lamentavelmente, não 
conseguimos o número de assinaturas necessárias.

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

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

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem, Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria esclarecer a V. Exª e à Casa que 
não assinei o requerimento de urgência. E não o fiz 
por uma razão, por não conhecer ainda o texto que foi 
objeto da reunião de hoje nas comissões. Quero ler o 
texto, estudar o texto, para poder me pronunciar. Por 
essa razão, não assinei o requerimento de urgência.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é muito simples. 
Sabe o que está faltando? É conversar, Presidente! 
Ninguém conversa, ninguém se entende, ninguém 
procura ninguém para fazer acordo. Poderíamos es-
tar votando, mas ninguém procura ninguém; ninguém 
chega a um entendimento, Sr. Presidente.

Acho que deveríamos reunir os Líderes com V. 
Exª para colocar um rumo nas coisas, para se tornar 
mais fácil o nosso trabalho.

Há pouco, o Líder Aloysio, líder do meu Partido, co-
mentava isso, que ele procura o Líder do Governo, mas 
que não há interesse de conversar, de se chegar a um 
acordo. Assim, os trabalhos não vão andar. Não consigo 
entender que se queira votar alguma coisa amanhã. E 
não haverá com a minoria, com a oposição, esse acordo. 

Então, o acordo está dizendo que tem que ser todos, 
que tem que ter unanimidade; senão, não há acordo. Não 
há acordo para votar nada amanhã, Presidente. Não há 
acordo para votar absolutamente nada amanhã. Se qui-
sermos votar autoridade hoje, nós votaremos, mas não 
houve nenhum contato, não houve nenhuma conversa. É 
preciso que se oriente para isso, que se tenha, pelo me-
nos, essa indicação de se conversar com os Líderes, pelo 
menos isso, de conversar com os Líderes para se poder 
votar, tomar conhecimento do projeto, estudar o projeto, 
para poder se debater o projeto. Isso é que está faltando, 
simplesmente conversar para se entender, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que o re-
querimento de urgência que foi aprovado pela Comis-
são de Assuntos Sociais ainda não chegou à Mesa 
com o número mínimo de assinaturas recomendado 
pelo Regimento do Senado Federal, de modo que 
nós poderemos apreciar esse requerimento amanhã 
e combinar para, se for o caso, votarmos na próxima 
semana, depois de discutirmos, como pedem vários 
Líderes, o Estatuto da Juventude. Eu acho esse um 
bom encaminhamento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Eu quero manifestar 
aqui a posição da Bancada do PSB...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pois não, Senador Rodrigo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ... inteiramente favorável a que votemos amanhã 
o requerimento de urgência e que possamos, então, 
na semana que vem, votar o Estatuto da Juventude.

Tive a oportunidade de dizer, há pouco, da tribuna do 
plenário, da importância do momento que o Senado viveu 
ontem com a promulgação da PEC dos empregados e das 
empregadas domésticas do Brasil. Um grande momento 
do Senado Federal e que valoriza o Poder Legislativo.
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Entendo que nós teremos outra grande oportunidade 
na semana que vem votando – essa é a agenda de inte-
resse da população brasileira – o Estatuto da Juventude.

Portanto, a posição da Liderança do PSB é para 
que votemos amanhã o requerimento de urgência e, 
na semana que vem, o Estatuto da Juventude.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado a V. Exª, sobretudo pela 
sugestão de encaminhamento.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, era no mesmo 
sentido. Eu queria ver se ainda existia alguma luz no 
fim do túnel para tentarmos apreciar o requerimento 
de urgência ainda na sessão de hoje. Parece-me que, 
pelos empecilhos regimentais, não é mais possível.

Mas, enfim, se ficar...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Eu quero ler o texto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Perfeito.
Como está evidente que não há a possibilidade 

de apreciarmos a urgência no dia de hoje, eu concordo 
com os mesmos aspectos apresentados pelo Senador 
Rodrigo Rollemberg.

Eu creio que seria outro ponto positivo para o Se-
nado o quanto antes nós apreciarmos esse diploma, que 
já passou por duas Comissões, pois há uma mobilização 
da juventude brasileira em torno do tema. Mas entendo 
a inexistência de acordo no plenário para o conjunto 
dos Líderes. Dessa forma, então, apreciamos amanhã 
e cumprimos o interstício até a semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente, a Oposição concorda com a proposta de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Muito obrigado, Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Ordem do Dia.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 3, DE 2013

Mensagem nº 3, de 2013 (nº 21/2013, na ori-
gem), pela qual a Senhora Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. EVERTON VIEIRA VARGAS, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Argentina.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
apenas para encaminhar. 

Eu conheço o Embaixador Everton. É um dos 
mais importantes integrantes da carreira diplomática 
do Itamaraty, exerceu brilhantemente vários postos, 
o último deles na Alemanha, e de lá está deslocado 
para exercer as funções espinhosas de Embaixador 
do Brasil junto à República da Argentina.

Compareci à sabatina de S. Exª e tive a opor-
tunidade de fazer algumas manifestações, algumas 
advertências, de transmitir as preocupações da socie-
dade brasileira, na minha visão, a ele, que vai exercer 
as funções de Embaixador. Agora, tem todas as cre-
denciais para desempenhar brilhantemente o posto de 
Embaixador do Brasil na Argentina, que é um parceiro 
tradicional do Brasil, que vive um momento de grandes 
dificuldades econômicas, que tem alianças políticas 
que, em minha opinião, não são as melhores para o 
Brasil. A tarefa que S. Exª vai ter de desempenhar vai 
exigir muita habilidade e muita competência.

Quero dizer que confio na habilidade e na com-
petência do Embaixador Everton e a ele desejo, como 
desejei, muito boa sorte. 

É um homem qualificado para o desempenho 
da importantíssima missão de Embaixador do Brasil 
na Argentina, o segundo posto mais importante da 
diplomacia. Número um, Washington; número dois, 
Buenos Aires.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O testemunho de V. Exª é muito impor-
tante para que possamos fazer, agora, a apreciação 
desta Mensagem.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que teve como Relatora a 
Senadora Ana Amélia. (Parecer nº 181, de 2013–CRE.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão do parecer. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir o parecer, de-
claro encerrada a discussão.

Passa-se à votação, que, nos termos do disposto 
no art. 383 do Regimento Interno, deve ser procedida 
por escrutínio secreto em sessão pública.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.) 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

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

PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
votaram 51 Srs. Senadores. Eu acho que podemos 
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encerrar esta votação, porque já foram 51. Acho que 
é número suficiente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.

Se todos os Senadores já votaram, nós vamos, 
então...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Não, não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter, Senador Randolfe, 
Senador Cyro.

Senador Pimentel, muito obrigado pela lembrança.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

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

PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só para fazer o registro de que, neste exato momen-
to, o Plenário da Câmara dos Deputados vota, Sena-
dor Jorge Viana, a PEC nº 544, de 2002, que nasceu 
aqui, no Senado, em 2001, e que cria quatro Tribunais 
Regionais Federais no Brasil, o do Amazonas, o da 
Bahia, o de Minas Gerais e o do Paraná. Vota neste 
exato momento, em segundo e último turno. Já iniciou 
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parabéns a V. Exª!

Vamos encerrar a votação.
Proclamarei o resultado:
(Procede-se à apuração.) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 52 votos; 3 votos NÃO; e nenhu-
ma abstenção.

Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 
Everton Vieira Vargas para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à República da Argentina.

Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 109, DE 2012

Mensagem nº 109, de 2012 (nº 532/2012, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. LÚCIO PIRES DE AMORIM, 
Ministro de Primeira Classe do Quadro Espe-
cial da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto a Belize.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que teve 
como Relator o Senador Eduardo Suplicy. 
(Parecer nº 182, de 2013–CRE.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer recebeu 12 votos favoráveis, 
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claro encerrada a discussão.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
Senador Edison Lobão Filho.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Sr. 

Presidente, apenas para consignar o meu voto em re-
lação à Embaixada da Argentina: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Presidente, Senador Cícero.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Também para consignar o meu voto em favor da indi-
cação do Embaixador da Argentina.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. Pre-
sidente, por gentileza. Também para registrar o meu 
voto favorável ao Embaixador da Argentina.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata também registrará a manifesta-
ção de V. Exª, Senador João Costa.

(Procede-se à votação.)
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pre-

sidente Renan Calheiros... 
Sr. Presidente, já votaram 54. Já há número su-

ficiente. Se V. Exª achar por bem encerrar a votação, 
ficaremos muito gratos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

Se todos os Senadores já votaram...
Senador Roberto Requião. 
Lembro aos Srs. Senadores...
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 

Presidente, pela ordem, enquanto termina a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp. 
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
Queria apenas fazer um pedido a V. Exª para, 

se possível, assinar na tarde de hoje e encaminhar o 
autógrafo do PLC nº 2, que já foi votado aqui, na se-
mana passada, que diz respeito à transposição dos 
servidores do ex-Território Federal de Rondônia para 
os quadros da União, projeto que veio do Executivo, 
já foi votado na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal e que está pronto para ser encaminhado para 
sansão da Presidente da República.

Era esse o pleito, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 

– Presidente, pela ordem. Quero registrar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM) 

– Quero registrar meu voto “sim” na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª.

Peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, 
agilize a mensagem à Presidência da República, na 
forma que pede o Senador Valdir Raupp. (Pausa.)

Senador Valdir Raupp, o autógrafo já está devi-
damente assinado e será agilizado na forma recomen-
dada por V. Exª.

Consulto os Srs. Senadores se podemos encerrar 
a votação. (Pausa.)

Encerrada a votação, vamos proclamar o resul-
tado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores; NÃO, 04.

Não houve abstenções.
Total: 58 votos
Está, portanto, aprovado nome do Sr. Lúcio Pi-

res de Amorim para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto a Belize. 

Será feita a devida comunicação à Presidente 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PARECER Nº 180, DE 2013

Discussão, em turno único, do Parecer nº 180, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon, 
sobre o Ofício nº S/4, de 2013 (nº 148/2013, na 
origem), do Tribunal Superior do Trabalho, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação 
da Srª MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI, 
Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, para 

compor o Conselho Nacional de Justiça, nos 
termos do art. 103-B da Constituição Federal.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claro encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 103, § 2º, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 288 do Regimento In-
terno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Queria que V. Exª registrasse que nas duas vota-
ções anteriores eu estava numa audiência fora e só 
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cheguei agora. Queria que se registrasse a minha vo-
tação, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com muita satisfação 
as manifestações de V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pre-
sidente.

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

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pre-
sidente, já votaram 55. Se V. Exª concordar, já poderí-
amos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já votaram 55 Srs. Senadores. 

Essa votação exige maioria absoluta. 

Presidente José Sarney, nós estamos aprecian-
do o nome da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, pela ordem.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente, pelo número de votantes, poderíamos 
abrir o painel?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos abrir o painel e proclamar 
o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 57; 3 votos NÃO.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome da Ministra Ma-

ria Cristina Peduzzi para compor o Conselho Nacional 
de Justiça.

Será feita a devida comunicação à Presidente 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Consulto a Casa se votaremos outro 
nome para o Conselho Nacional de Justiça.

Item extrapauta:

PARECER Nº 142, DE 2013

Discussão, em turno único, do Parecer nº 142, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, so-
bre o Ofício nº S/3, de 2013 (nº 186/2013, na 
origem), do Superior Tribunal de Justiça, sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação 
do Sr. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 
GAMA, Juiz do Tribunal Regional Federal da 
2ª Região, para compor o Conselho Nacional 
de Justiça, nos termos do art. 103-B da Cons-
tituição Federal.

Discussão do parecer da Senadora Ana Rita. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o parecer, de-
claramos encerrada a discussão.

Passa-se à votação.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 

– Sr. Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Delcídio do Amaral, tem a 
palavra V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente Renan, quero só registrar meu voto. 
Eu estava aqui, no plenário, conversando sobre o FPE 
e não pude votar o parecer anterior. É claro que o meu 
voto é “sim”, Sr. Presidente. Eu gostaria de registrá-lo, 
senão vão dizer que eu não estava presente aqui na 
votação nominal, no plenário do Senado, meu caro 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a 
manifestação de V. Exª.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
Senador Wellington Dias procede da mesma forma, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, a Mesa tam-
bém registrará a manifestação de V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Senador Presidente, eu gostaria 
de confirmar a minha votação nos escrutínios anterio-
res. Eu estava ultimando a reunião dos presidentes de 
comissões e fechando um entendimento entre diversos 
colegas e, por isso, não pude aqui comparecer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a 
manifestação de V. Exª. (Pausa.)

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o re-
sultado, Senador Anibal Diniz. (Pausa.)

Consulto o Plenário se podemos apurar o resul-
tado. (Pausa.)

Vamos apurar os votos.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 61 votos;NÃO, 2 votos.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Sr. Guilherme 

Calmon Nogueira da Gama para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

Será feita a devida comunicação à Presidente 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 111, DE 2012

Mensagem nº 111, de 2012 (nº 534/2012, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. EDSON MARINHO DUARTE 
MONTEIRO, Ministro de Primeira Classe do 
Quadro Especial da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exer-
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República da Armênia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que teve como 
Relator o Senador Eduardo Suplicy. (Parecer nº 183, 
de 2013–CRE.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão do parecer. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir o parecer, de-
claro encerrada a discussão.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-
dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª po-
deria nos esclarecer se será possível votar o projeto 
do FPE hoje. Há a perspectiva de votá-lo ainda hoje?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe, o projeto está na 
pauta. É um projeto de lei complementar, que, portanto, 
não entra na regra do sobrestamento. Há um esforço da 
Casa, para que nós possamos, pelo menos, começar 
a apreciar esse projeto de lei complementar, mesmo 
que não se conclua hoje o processo de votação.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Peço a palavra pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, se assim for, será importante, então, 
nós termos acesso ao texto que se pretende votar. 
Não divirjo do encaminhamento que está sendo cons-
truído, que é o seguinte: votarmos o texto base e vo-
tarmos, posteriormente, as emendas, os anexos, as 
propostas, as emendas que foram destacadas. Mas é 
importante que nós tenhamos acesso ao texto base 
que vamos votar.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Aqui, Sr. 
Presidente!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Plenário que 
o parecer do Senador Walter Pinheiro encontra-se 
disponibilizado, em meio eletrônico, desde o dia 19 
de março último.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/ PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, 
está pautada na Ordem do Dia de hoje a votação da 
PEC que cria os Tribunais Regionais Federais em vá-
rios Estados, no Ceará, do Senador Eunício, no Pará, 
na Bahia. Então, eu queria saber se nós poderíamos 
votar a PEC que cria esses Tribunais Regionais Fe-
derais. Isso está na Ordem do Dia de hoje. A Câmara 
Federal acabou de votar a PEC que estava lá. Então, 
nós temos que votar a nossa, para encaminhá-la tam-
bém. Há concordância de todos os Líderes.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Há concordância de todos os Líderes, já foi aprovado 
o regime de urgência. Eu pediria a V. Exª que a colo-
casse em votação, tão logo se apurasse a votação 
em torno do nome do Sr. Embaixador que vai ocupar 
o cargo na Armênia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro, as PECs a que 
V. Exª se refere, que compõem os itens 12, 13 e 14, 
que tramitam conjuntamente, estão submetidas a um 
calendário especial. Já darei detalhes com relação a 
esse calendário a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 
há o acordo de Lideranças, Presidente Renan, para 
que sejam feitas tantas sessões quantas necessárias 
para que aprovemos a PEC, tal qual já aconteceu na 
tramitação de outras PECs aqui. O Senador Eunício já 
colheu as assinaturas de todos os Líderes, para que 
pudéssemos fazer essa votação ainda no dia de hoje. 
Eu pediria a V. Exª que pudesse pautá-la.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O calendário especial, como V. Exª sabe, 

foi aprovado. Não havendo objeção do Plenário, nós 
vamos fazer essa apreciação, em caráter de urgência, 
como requerido pelos Líderes.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Poderemos fazê-la no dia de hoje, então?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está pautada para o dia de hoje.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, eu pediria a V. Exª que nós pudéssemos iniciar 
a votação. V. Exª acabou de informar ao Plenário que 
poderemos não votar hoje o projeto que trata das no-
vas alíquotas do Fundo de Participação dos Estados, 
que vamos abrir a discussão. Então, poderemos votar 
a PEC e, em seguida, abrir a discussão sobre o FPE. 
É o que eu pediria a V. Exª, em nome de todos os Lí-
deres que já assinaram o pedido de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Isso será levado à consideração do Ple-
nário e encaminhado a V. Exª, Senador Flexa.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, já votaram 61 Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel, agradecemos a V. Exª.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só quero in-
formar que nós vamos dar entrada, para a sessão de 
amanhã, a um requerimento de urgência envolvendo 
a votação do Estatuto da Juventude. Há todas as as-
sinaturas, e isso já foi conferido pela Mesa. Eu queria, 
então, dar entrada a esse requerimento, para que a 
gente pudesse votar amanhã esse requerimento de 
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento será lido, e, amanhã, 
submeteremos o requerimento à apreciação do Plená-
rio, conforme combinamos aqui com o Plenário e com 
os Líderes partidários.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 14751 



14752 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 62 votos; NÃO, 03 votos.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome do Sr. Edson 

Marinho Monteiro para exercer o cargo de Embaixador 
na Embaixada do Brasil junto à República da Armênia.

Será feita a devida comunicação à Presidenta 
da República.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria que re-
gistrasse minha presença nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a 
manifestação de V. Exª, Senador Luiz Henrique.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, aqui, eu, o Senador Eduardo Bra-
ga, quero falar pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, tem a pala-
vra V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas informo ao Plenário aquilo que V. Exª já sabe, 
aquilo que os Líderes já sabem, pois houve entendi-
mento entre as Lideranças no sentido de que deixás-
semos para votar amanhã a Medida Provisória nº 587, 
que está na pauta dos trabalhos neste plenário. Assim, 
poderia haver a edição de importantes medidas provi-

sórias que dizem respeito ao histórico encontro, no dia 
de ontem, que V. Exª e diversos Senadores da Repúbli-
ca do Brasil, representando os Estados do Nordeste, 
bem como os Deputados Federais que representam os 
Estados do Nordeste, o povo do Nordeste nesta Casa, 
tiveram com a Presidenta Dilma em Fortaleza, para o 
lançamento de diversas ações para o enfrentamento 
conjuntural dessa seca histórica que sacrifica o povo 
do Nordeste e o produtor do Nordeste e, ao mesmo 
tempo, de ações estruturantes que visam a soluções 
definitivas em diversas áreas de carência para aquela 
importante Região do País.

Então, em função dessa necessidade legal, hou-
ve um entendimento entre as Lideranças junto com V. 
Exª, para que deixássemos para amanhã a votação 
da importante Medida Provisória nº 587, que trata da 
questão do Plano Safra, dando, assim, espaço para 
que as medidas legais necessárias para a implemen-
tação dos programas ontem anunciados possam ser 
realizadas pelo Governo Federal e publicadas no Diário 
Oficial da União amanhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Agradeço, mais uma vez, em nome do Governo, 

a todos os Líderes pela compreensão.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 

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

PMDB – AL) – A Mesa levará em consideração o en-
caminhamento sugerido pelo Senador Eduardo Braga, 
Líder do Governo no Senado Federal, para que, só 
amanhã, nós façamos a apreciação da medida provi-
sória que está na Ordem do Dia.

Senadora Vanessa e Senador Benedito de Lira.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada. 

Eu apenas quero reforçar a solicitação feita, Se-
nador Renan, pelo Senador Flexa, que questiona a V. 
Exª a possibilidade de votarmos ainda hoje, em acordo, 
visto que não há nenhuma divergência, os Itens 12, 
13 e 14 da pauta, que tratam da criação dos Tribunais 
Regionais Federais. 

Seria muito importante a votação, uma vez que 
temos o plenário cheio, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encaminharemos o que V. Exª sugere. 
O propósito do Senado é avançar hoje, avançar mes-
mo com relação à Ordem do Dia.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira. Senador 
Petecão após.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Tendo em vista, Sr. 
Presidente, eu ter tido audiência agora no Ministério 
do Trabalho, para dar continuidade à audiência públi-
ca que nós realizamos no dia 24 próximo passado, 
no que diz respeito aos pescadores do Brasil como 
um todo – estão agora lá com o Ministro do Trabalho, 
acompanhados, inclusive, do Senador Acir e do sá-
bio Senador Flexa Ribeiro –, eu queria comunicar a V. 
Exª e ao Plenário que, quanto às votações nominais 
que ocorreram nesse intervalo em que eu estava no 
Ministério do Trabalho, o meu voto acompanha o meu 
Partido, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª, Senador Benedito de Lira.

Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na linha do Se-
nador Benedito, eu queria apenas justificar as minhas 
votações anteriores e comunicar que eu votei com a 
orientação do meu Bloco, o PSD.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª. 

Mensagem nº 7...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício, Líder do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

eu só queria saber, como estão na pauta de hoje, se 
V. Exª vai submeter à votação as chamadas PECs dos 
Tribunais, a PEC nº 86, mais especificamente falando. 
Só queria essa informação de V. Exª, pois a matéria 
está na pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, nós 
vamos avançar na Ordem do Dia.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu agradeço, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E submeteremos à apreciação as ma-
térias citadas por V. Exª, Senador Eunício

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 7, DE 2013

Mensagem nº 7, de 2013 (nº 25/2013, na ori-
gem), pela qual a Senhora Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. VALTER PECLY MOREIRA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à Hungria.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que teve 
como Relator o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira. (Parecer nº 184, de 2013–CRE.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer foi aprovado com 11 votos 
favoráveis.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão do parecer.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo. 
Senador Alvaro Dias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, para registrar aquela visita de ontem 
de V. Exª à capital do meu Estado do Ceará, Fortaleza, 
acompanhando a Presidenta da República, Dilma Rous-
seff, na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, 
uma reunião muito importante para nós, nordestinos. 
A Sudene tem que cumprir esse seu papel.
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Claro que bastaria a presença de V. Exª, mas V. 
Exª estava acompanhado pelos três Senadores do Es-
tado do Ceará: Pimentel, Eunício e eu, mais a Senadora 
Lídice da Mata, que tem levantado permanentemente a 
preocupação em relação às questões do seu Estado e 
do Nordeste brasileiro; o Senador Walter Pinheiro, que 
nos acompanhou; o Senador Wellington Dias, do Piauí, 
numa comitiva expressiva de Parlamentares; também 
Deputados Federais estiveram conosco naquela ses-
são de ontem do Conselho Deliberativo da Sudene.

Muitas medidas foram anunciadas pela Presiden-
ta. Uma medida provisória será editada para tratar da 
questão da estiagem prolongada do Nordeste brasileiro. 

A estiagem não é um fenômeno que causa impacto 
só instantaneamente, mas a longo e a médio prazo, por 
causa dos estragos que ficam. Perde-se um rebanho, 
seja um rebanho de aves, rebanho de gado, de capri-
nos, de ovinos; ou, na área da avicultura, pela ausên-
cia de alimentação para os animais. É um prejuízo que 
pode ficar para toda a vida em uma família nordestina.

O resultado daquela visita foi muito positivo. Hou-
ve muito impacto. O Senado responde, pelo povo, às 
questões de vida no cotidiano. Acho que é esse o pa-
pel do Senado. Ele pensa estrategicamente o Brasil, 
mas pensa também o cotidiano, o dia a dia. É agora 
que se está vivendo a estiagem lá no meu Estado, no 
Ceará, lá no Piauí, no Rio Grande do Norte. Parte do 
Maranhão, inclusive, foi atingido pela seca; no alto ser-
tão pernambucano, na Bahia, em Alagoas. 

Nós ouvimos os depoimentos, Senador Benedito de 
Lira, do Governador do Estado de Alagoas sobre a situa-
ção dramática em que vive o Estado de Alagoas, Sergipe, 
quer dizer, todos os Estados ali, a Paraíba, representa-
da, o Rio Grande do Norte, todos estiveram presentes. 
Minas Gerais estava ali representado, o Espírito Santo. 

Eu tenho, assim, a impressão de que nós estamos 
cumprindo o nosso dever, a nossa responsabilidade. 

Temos que ir mais adiante. Causou-me surpre-
sa, na mesa de reunião do Conselho Deliberativo da 
Sudene, a ausência do principal órgão responsável 
pela seca no Brasil, que é o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (Dnocs). É absolutamente 
estranho esse episódio. 

Nós temos que tratar desse assunto aqui, no Se-
nado. A Senadora Lídice da Mata já me havia levanta-
do a preocupação em relação ao Dnocs. É problema 
de condução do Dnocs? É da direção? Então, since-
ramente, vamos rever toda a direção do Dnocs. Esse 
órgão, que tem tanta responsabilidade, tanta história, 
que socorreu sempre o Nordeste brasileiro, não pode 
estar ausente nessa hora. 

Assim, eu quero expressar este meu sentimen-
to na reunião de ontem: eu fiquei realmente surpreso 

com a ausência da voz do principal órgão responsável 
pelo tratamento da estiagem prolongada no Nordeste 
brasileiro. 

Mas quero também fazer o registro de como foi 
acertada a ida de V. Exª, acompanhado de uma comitiva 
de Senadores, representando esta Casa, e a preocu-
pação do Senado com a solução do problema objetivo. 
Eu considero que foi vitoriosa a nossa presença, e o 
resultado da reunião, a atitude da Presidente diante da 
realidade nordestina, atitude assertiva, buscando solu-
ção, dialogando para ver se havia alguma medida que 
estivesse faltando – pedindo aos Governadores: “Me 
digam; eu quero saber o que mais precisa ser feito” –, 
eu considerei algo muito positivo e muito importante. 

Chegou-se à situação do milho, que nós não tínha-
mos estradas. Eu discuti a situação hoje com os produ-
tores de milho, em uma audiência pública na Comissão 
de Desenvolvimento Regional, que eu estava presidindo, 
meu caro Presidente Renan Calheiros, e os produtores 
de milho, brasileiros, disseram: “Nós temos milho sobran-
do”! E o milho não tem como chegar ao Nordeste. Então, 
vamos buscar em outro lugar. E eles mesmos, produtores 
nacionais, concluíram que é certo, sim, que a Presidenta 
vá buscar o milho onde for mais fácil levar o milho para 
o Nordeste. É na Argentina, Senador Pimentel? Então, 
vamos buscar na Argentina. É no Paraguai? Vamos bus-
car no Paraguai, porque me parece que há possibilidade 
de trazermos de navio aquele milho daquela região do 
Mercosul, que é uma região nossa, irmanada. Não ha-
verá nenhum prejuízo, nenhuma solução que esteja fora 
da nossa realidade, do nosso convívio. 

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui a minha 
opinião sobre aquela manifestação de ontem, porque 
a presença do Senado naquela reunião é exatamente 
a preocupação com o problema grave da estiagem no 
Nordeste brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência. 
Parece-me que todos os Senadores já votaram essa 
matéria, mas eu não poderia deixar de fazer este re-
gistro da nossa presença, do resultado da nossa pre-
sença e da atitude da nossa Presidente, diante de um 
dilema objetivo em que vive o povo nordestino. 

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 

Presidente, José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB) – Senador José Pimentel. 
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Já 

votaram 66 Srs. Senadores. Se V. Exª puder encerrar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 61 votos; NÃO, 5 votos.

Está, portanto, aprovado o nome do Embaixador 
Valter Pecly Moreira para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à Hungria.

Será feita a devida comunicação à Presidente 
da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um requerimento sobre a mesa. 
Se não houver objeção do Plenário, vamos submeter 
esse requerimento à votação. É um requerimento do 
Senador Armando Monteiro. 

Nos termos do Item 12, alínea c, inciso II do 
art. 255 do Regimento Interno, para que seja 
encaminhado o Projeto de Lei do Senado nº 
72, de 2013, que dispõe sobre Normas Gerais 
Aplicáveis aos Serviços Sociais Autônomos 
instituídos pela União e dá outras providências, 
para apreciação pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte.
É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 241, DE 2013 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do item 12 da alínea ”c“ 

do inciso II do art. 255, combinado com os incisos 
I, III e VI do art. 102, todos do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), seja encaminhado o Projeto 
de Lei do Senado nº 72, de 2013, que “dispõe sobre 
normas gerais aplicáveis aos serviços sociais autôno-
mos instituídos pela União e dá outras providências.”, 

para apreciação pela Comissão de Educação, Cul-
tura e Esporte – CE. 

O projeto de lei propõe novo regramento a ser 
observado pelos serviços sociais autônomos instituí-
dos pela União (conhecidos como “Sistema S”), no que 
diz respeito a gestão, orçamento e fiscalização. Ocorre 
que essas entidades têm suas atividades voltadas para 
assistência e formação profissional de trabalhadores, 
contribuindo de forma decisiva para a educação, for-
mação, saúde, segurança e cultura do trabalhador. 
Nesse sentido, é pertinente que a CE aprecie o pro-
jeto, considerando-se os impactos que as mudanças 
propostas pelo autor podem vir a ter no funcionamento 
dessas entidades e, por consequência, nas atividades 
por elas desempenhadas e oferecidas à sociedade. – 
Senador Armando Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto propõe novo regramento a ser 
observado pelos Serviços Sociais Autônomos e pela 
União, conhecido como Sistema S.

Se não houver objeção do Plenário, nós vamos 
submeter o requerimento à votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

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

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, pela or-
dem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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já que V. Exª está na fase de apreciação dos reque-
rimentos, existe sobre a mesa um Requerimento de 
minha autoria e do Senador José Sarney, nº 87, de 
2013, que requer a realização de sessão especial do 
Senado Federal, no dia 13 de setembro, em homena-
gem à criação do Território Federal do Amapá. 

Consta, segundo a informação que tenho, que há 
o apoiamento necessário para a apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário, nós 
submeteremos, com muita satisfação, o requerimento 
assinado por V. Exª e pelo Senador José Sarney.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para 
registrar que, nas votações anteriores, eu votei com a 
recomendação do meu Partido, do encaminhamento 
do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência registrará, com satisfa-
ção, as manifestações de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento nº 87, de 2013, dos 
Senadores Randolfe Rodrigues, José Sarney e outros 
Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial destinada a celebrar os 70 anos de criação 
do Território Federal do Amapá, a realizar-se no dia 
13 de setembro.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o re-

querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Por solicitação do Senador Jayme Cam-
pos... Aliás, esse requerimento já consta da pauta de 
hoje como Item 19:

REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 116, 
de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando 
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado 
nº 174, de 2010, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 375, 
466 e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 
69, 137, 157, 214, 328, 334, 335, 364, 373, 524, 
580, 618 e 663, de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 
2012, a fim de que tenha tramitação autônoma.

Há, sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

REQUERIMENTO  
Nº 242, DE 2013

Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimen-
tais, o desapensamento do PLS nº 335, de 
2011, com vistas a tramitar separadamente.
Sala das Sessões.
Senador Luiz Henrique da Silveira.

REQUERIMENTO  
Nº 243, DE 2013

Requeiro, por analogia aos termos do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que seja desa-
pensado para tramitação regular em separado 
o Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2009, 
de minha autoria, que permite a liberação de 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), para financiamento habitacional 
de filho do trabalhador. A proposição encontra-
-se apensada aos Projetos de Lei do Senado nº 
108 e nº 385, de 2003; nº 68, de 2004; nº 145, de 
2005; nº 208, nº 463, nº 581 e nº 586, de 2007; 
nº 301, de 2008; nº 466 e nº 539, de 2009; nº 
174, nº 303 e nº 326, de 2010; nºs 16, 35, 69, 
137, 157, 214, 328, 334, 335, 364, 373, 524, 
580, 618 e 663, de 2011; e nºs 48, 49, 91 e 390, 
de 2012. O requerimento justifica-se porque as 
proposições apensadas regulam matérias dis-
tintas. Apesar de os demais projetos também 
se relacionarem ao FGTS, o PLS nº 375, de 
2009, tem o objeto diverso e específico. Além 
do exposto, o apensamento da proposição a 
outros, em fase anterior de tramitação, resultou 
em grande atraso em seu andamento, visto que 
o mesmo já obteve parecer aprovado nas duas 
comissões pertinentes e aguardava apenas a 
sua inclusão na Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2013.
Senador Jarbas Vasconcelos.

REQUERIMENTO  
Nº 244, DE 2013

Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimen-
tais, o desapensamento do PLS nº 48, de 2012, 
e do PLS nº 49, de 2012, para que passem a 
tramitar de forma autônoma.
Senador Paulo Bauer.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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REQUERIMENTO  
Nº 242, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-

mento do PLS nº 335, de 2011, com vistas a tramitar 
separadamente.

Sala das Sessões, Senador – Luiz Henrique 
da Silveira.

REQUERIMENTO  
Nº 243, DE 2013

Requeiro, por analogia aos termos do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja desapensado para 
tramitação regular em separado o Projeto de Lei do Se-
nado nº 375, de 2009, de minha autoria, que permite a 
liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para financiamento habitacional de 
filho do trabalhador. A Proposição encontra-se apen-
sada aos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586 
de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 174, 303 
e 326 de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 328, 334, 
335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 48, 49, 
91 e 390, de 2012. O Requerimento justifica-se porque 
as Proposições apensadas regulam matérias distintas. 
Apesar dos demais Projetos também se relacionarem 
ao FGTS, o PLS nº 375, de 2009, tem objetivo diver-
so e específico. Além do exposto, o apensamento da 
proposição a outros em fase anterior de tramitação 
resultou em grande atraso em seu andamento, visto 
que o mesmo já obteve Parecer aprovado nas duas 
Comissões pertinentes, e aguardava apenas sua in-
clusão em Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 12 de março de 2013. – Se-
nador Jarbas Vasconcelos.

REQUERIMENTO  
Nº 244, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-

samento do PLS nº 48, de 2012, e do PLS nº 49, de 
2012, para que passem a tramitar de forma autônoma. 
– Paulo Bauer, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação, em globo, dos requerimentos 
do Senador Jayme Campos, do Senador Luiz Henri-
que, do Senador Jarbas Vasconcelos e do Senador 
Paulo Bauer, que acabam de ser lidos pelo Senador 
Flexa Ribeiro.

As Senadoras e os Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 

(Em urgência, nos termos  
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 

100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011–
Complementar, da Senadora Vanessa Grazzio-
tin, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recur-
sos do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal – FPE.
A matéria depende de pareceres das Comis-
sões de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e de As-
suntos Econômicos.

Antes de passar à apreciação da matéria, a Pre-
sidência submeterá, preliminarmente, ao Plenário o 
Requerimento nº 20, de 2013, do Senador Eduardo 
Lopes, lido anteriormente, de desapensamento do 
Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011, das de-
mais matérias.

O requerimento, portanto...
Eu peço a atenção da Casa e dos líderes partidá-

rios, sobretudo do Relator da matéria, Senador Walter 
Pinheiro, porque há, sobre a mesa, um Requerimen-
to do Senador Eduardo Lopes, lido anteriormente, de 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 744 
das demais matérias.

Há, portanto, um requerimento do Senador Edu-
ardo Lopes que desapensa das demais matérias o 
Projeto 744.

O Senador Eduardo Lopes pede o desapensa-
mento do Projeto 744.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, pede o desapensamento do Projeto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Do Projeto 744.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Mas não são correlatas as matérias, Presidente?

São matérias correlatas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Fundo de Participação dos Estados, 
que pede o desapensamento do Projeto do Senador 
Marcelo Crivella.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – As 
matérias são todas correlatas.

Eu imagino que o esforço que a Casa está fa-
zendo é exatamente para unificar e ter uma posição, 
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de uma forma ou de outra, na base do voto, a respeito 
dessa matéria tão importante. Este é o pensamento 
que, talvez, seja comungado por outras Lideranças. 

Eu queria ouvir o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu concordo 
com o Senador Vital do Rêgo. Eu creio que seria mais 
prudente nós examinarmos detidamente o alcance 
desse requerimento, ouvindo, também, o relator da 
matéria e a minha sugestão, uma vez que não se vai 
deliberar sobre esse tema hoje, é que nós possamos 
deliberar sobre essas questões, digamos, processuais 
quando formos deliberar sobre a matéria.

Não creio que seja prudente nós votarmos agora. 
No meu entender... Eu me lembro de que, quando se 
iniciou a sessão, houve um entendimento no sentido de 
votarmos as autoridades e pararmos por aí, deixarmos 
para outra oportunidade o exame das demais maté-
rias. Portanto, a minha sugestão é encerrarmos agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está sugerindo não apreciarmos 
o requerimento ou o apreciarmos?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu não sei o alcance do requerimento, 
Sr. Presidente. Eu não sei qual é o alcance, em que 
ele repercute sobre o FPE.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento, Senador Aloysio, quer 
desapensar um projeto do Senador Marcelo Crivella, 
deixar esse projeto tramitando, para que ele seja vo-
tado em outra oportunidade, posteriormente.

A posição do relator é pela rejeição do requeri-
mento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Era isto o que eu queria saber, a posi-
ção do relator nesse assunto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pelo visto, V. 
Exª está iniciando o procedimento de apreciação do 
conjunto de matérias que temos relativas ao Fundo de 
Participação dos Estados. Parece-me que tem que ha-
ver consenso aqui sobre um encaminhamento.

Primeiramente, eu sou contrário, tal qual o relator, 
ao desapensamento de qualquer matéria. Já que todas 
foram apensadas, não se justifica um dos projetos ser 
desapensado e os demais continuarem apensados. 
Então, neste aspecto, concordo com o relator.

Mas me parece que há algo que antecede, Sr. 
Presidente, que é uma definição: se vamos iniciar até a 
apreciação dessa matéria hoje. Não me parece ser de 
bom-tom apreciarmos primeiro o desapensamento, os 
requerimentos, e não apreciarmos o mérito. Parece-me 
que é fundamental aqui construirmos um acordo. E é 
nesse sentido que apelo a V. Exª e aos Líderes, para 
que a votação ocorra do conjunto da obra, ou seja, dos 
requerimentos que existem, de diferentes naturezas, 
do texto principal e, obviamente, das emendas diver-
sas que há ao texto principal.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Mário Couto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Começaremos por lá: Senador Bene-
dito de Lira, em seguida, Senador Ricardo Ferraço, 
Senador Moka e Senador Mário Couto.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Sem revisão do orador.) – O meu raciocínio é pelo 
mesmo encaminhamento do nosso relator. Não há 
razão nem motivo para que a gente possa continuar 
procrastinando essa matéria. Primeiro que os projetos 
são contíguos, afins. Então, não interessa tirar um e 
deixar outro. Ou nós aprovamos o requerimento ou o 
rejeitamos. O nosso entendimento é de que devemos 
rejeitar o requerimento, para que possamos dar con-
tinuidade à apreciação da matéria.

Segundo, essa matéria é realmente polêmica. 
Se nós formos procurar aqui um consenso, é possível 
não encontrarmos, e nós temos obrigação de apreciar 
essa matéria. Consequentemente, Sr. Presidente, se 
nós tivermos oportunidade de começar a discussão 
dessa matéria hoje, vamos discutir. E vamos varar a 
madrugada, se for necessário. Mas temos que aprovar 
essa matéria, porque ela é realmente uma matéria... E 
V. Exª não encontrará nenhum consenso nesta Casa 
para dizer: vamos aprovar por consenso. Nós vamos 
aprovar no voto; se houver votos, aprovamos, se não 
houver, perdemos. Esse é o caminho.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Por 
isso, sou favorável à rejeição do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª lançou 
um importante desafio a todos nós, e esse é um desa-
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fio que se consolidou por meio de uma resolução que 
aprovamos, para ampliarmos e fazermos o enfrenta-
mento dos temas, debates aqui no plenário do Senado.

Foi requerida, numa sessão anterior, uma ses-
são temática. Nós estamos aqui debatendo um dos 
temas mais importantes do federalismo brasileiro, 
Sr. Presidente. Está me parecendo que a forma do 
encaminhamento está muito dispersa. Por que não 
inaugurarmos uma sessão temática, encaminhando 
e fazendo um enfrentamento desse tema, especifica-
mente, para que possamos exercer em profundidade 
todo o contraditório? E aí vamos iniciar um debate com 
princípio, meio e fim.

A proposta que faço a V. Exª, cumprimentando V. 
Exª pela tempestividade da resolução, é: por que não 
inaugurarmos uma sessão temática, com um tema 
dessa relevância, que diz respeito aos nossos 27 Es-
tados da Federação e à necessidade de encontrarmos 
uma equação para o encaminhamento dessa questão? 
Com isso, será dada a oportunidade ao nosso relator 
de apresentar o seu relatório, e nós poderemos fazer, 
tarde e noite adentro, um enfrentamento desse que é 
um debate muito importante na Casa, que represen-
ta e que tem que debater a Federação brasileira. É o 
encaminhamento que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prorrogo a sessão pelo tempo neces-
sário para o esgotamento da pauta.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Talvez seja o caso de nós ouvirmos o 
Relator, que quer sugerir o encaminhamento.

Em seguida, daremos a palavra ao Senador Wal-
demir Moka, ao Senador Mário Couto e ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

Senador Walter Pereira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Aloysio, acredito que a 
própria proposta feita pelo Senador Líder do Governo, 
no início da sessão, no sentido de que pudéssemos 
promover a apreciação de determinadas matérias... 

É óbvio que essa é uma matéria para a qual, pela 
natureza da sua aplicação, por mais que nos esforce-
mos, não vamos encontrar consenso pleno, porque 
é natural que os Estados queiram, em um momento 
como este, Senador Renan, aproveitar para fazer, in-
clusive, a discussão sobre ganhos ou a alteração da 
sua alíquota em relação ao Fundo de Participação 
dos Estados. Isso é natural, Senador Dornelles. Não 
é nenhuma anormalidade.

Nesse sentido, eu queria colocar aqui dois pontos 
para promovermos o encaminhamento.

O primeiro deles é deixarmos claro qual foi a re-
gra que o tempo inteiro norteou a discussão e onde 
entra, Senador Ferraço, a chamada divergência, para 
podermos caminhar, abrir o debate, não apreciar mais 
esta matéria no dia de hoje e ter a oportunidade de 
esticar, inclusive, no dia de amanhã, como já fiz com 
diversas bancadas, na segunda-feira, na terça-feira, e 
aqui voltar, na terça-feira à tarde, para votar a matéria, 
tendo claro que em um ponto dessa matéria, Presidente, 
necessariamente, por mais que se costure daqui para 
ali ou para acolá, vamos ter que ir a voto.

Qual é o ponto que entendo ser o ponto, eu diria, 
até do entendimento, Senador Pedro Taques, para en-
tendermos qual é o caminho que podemos apreciar, 
aprovar e preparar para o segundo ponto, que não vou 
chamar de ponto da discórdia, mas de ponto de defesa 
legítima dos interesses de cada Estado?

Portanto, separando isso, o que busco fazer, 
Senador Dornelles, com essa proposta, até muito me 
inspirando nos ensinamentos de V. Exª quando, desta 
tribuna, clamou veementemente a manutenção dos con-
tratos na questão dos royalties do petróleo? O que faço 
nessa peça do FPE, meu caro Casildo, é exatamente 
clamar a manutenção dos contratos. Essa é a primei-
ra parte, Senador Jayme, que eu chamaria da parte 
que nos unifica e deve nos unificar, Senador Agripino, 
no discurso, deve nos unificar na atuação e deve nos 
unificar, inclusive, no cumprimento desses contratos.

Estou me referindo a que contratos? Estou-me 
referindo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, de A 
a Z, neste País, todos os Estados fizeram, lei que todos 
os Estados, Senador José Pimentel, têm obrigação 
de apresentar a cada ano, e à lei do Plano Plurianual, 
Senadora Lúcia Vânia, que tão bem aqui discutimos, 
inclusive com o Secretário de Goiás, que deu uma im-
portante contribuição exatamente para promover a cha-
mada suavidade na aplicação dessa transição. Quero 
fazer aqui o registro de que o Secretário Cirineu deu 
uma grande contribuição na correção desses valores.

Essas três leis, somadas a uma lei federal, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, essas quatro, portanto, 
compõem o arcabouço, Senadora Ana Rita, do cha-
mado contrato. Não é um contrato bilateral, mas um 
contrato respaldado por quatro leis, aprovado por to-
das as Assembleias das 27 Unidades da Federação.

O que diz esse contrato? Ele ressalva a pro-
gramação dos Estados até o dia 31 de dezembro de 
2015, Senador Sarney. Por isso, usei, desde o início, 
a referência de que tínhamos de honrar esse contrato 
até 31 de dezembro de 2015.
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Segunda questão. Esse contrato de 2015, firmado, 
obriga os Governadores, a cada ano, à apresentação da 
peça orçamentária com base exatamente nessa previ-
são feita no seu plano plurianual. Portanto, ao subtrair 
dos Estados, meu caro Senador Capi, a receita a partir 
dessa projeção, rompe-se um contrato, descumpre-
-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, descumpre-se 
a Lei Orçamentária estadual, e descumpre-se a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Consequentemente, ele 
coloca o governante em dificuldade quanto ao exer-
cício e à aplicação dos recursos e também o coloca 
na rota de colisão com as esferas de fiscalização do 
País, seja o Ministério Público, seja o Judiciário ou o 
Tribunal de Contas.

Portanto, a primeira parte do consenso a que 
estou chamando é aprovarmos uma matéria em que 
possamos assegurar que, até 31 de dezembro de 2015, 
os Estados não terão nenhum valor a menor, ou seja, 
manterão a sua alíquota no que diz respeito ao FPE, 
sem um centavo a menos, na sua inteireza, Senador 
Dornelles. Isto até 31 de dezembro de 2015.

Portanto, mantendo essa alíquota, as alterações 
– aí passo para o segundo ponto – que teríamos de 
fazer para atender a essa demanda de modificação 
do FPE aplicar-se-iam só e somente só a partir de ja-
neiro de 2016, sendo que nós propusemos dois anos, 
Senador Flexa Ribeiro, na chamada transição suave, 
mais uma vez lembrando aqui a contribuição de Goiás 
para que essa transição não se dê de forma abrupta e, 
consequentemente, não subtraia dos caixas dos Es-
tados parcela expressiva do acréscimo, Senador Dor-
nelles, daquilo que é fruto da variação do IPCA mais, 
inclusive, a aplicação, sugerida por Goiás, de 50% do 
PIB, o que garante a correção.

Então, nesse plus, como V. Exª chama, só e so-
mente só nesses dois anos, nesse plus aplicar-se-ia 
esse novo fator de correção, a partir de janeiro de 2018. 
Portanto, em outro cenário, teríamos que ter uma nova 
lei, ou, se o Congresso quiser ratificar essa regra, po-
derá ratificar ou retificar essa regra apresentada. 

É isso, Senador, que estamos propondo. Volto a 
insistir. Vou separar de novo as duas partes, a parte do 
consenso, porque não admito fazer uma ponderação 
acerca do cumprimento daquilo que foi acordado para 
uma coisa e não fazer a ponderação do acordado para 
outra, porque entramos em colisão... 

E mais: esse argumento se encaixa na decisão 
do Supremo Tribunal Federal, que tomou, Senador 
Dornelles, Senador Ferraço, Senadora Ana Rita, a de-
cisão de, por haver contratos, suspender a aplicação 
do que votamos aqui. 

Consequentemente, esse mesmo Supremo, meu 
caro Senador Aloysio, tem que dizer para todos nós 

que o contrato feito por São Paulo, chancelado pela 
sua Assembleia, exposto pelo Governador Alckmin a 
todo o povo de São Paulo, apresentado como sen-
do seu programa de governo, e não é um programa 
qualquer, não é um programa que foi apresentado no 
horário eleitoral, tanto que é um programa que invade 
a gestão anterior... O ano de 2015 não é mais o exer-
cício dos governadores que estão no cargo, mas um 
novo exercício, Senador Wellington. 

Mas a lei, para proteger a Administração Pública, 
invade exatamente para que não tenhamos uma gestão 
sem orçamento, sem planejamento, sem verbas. Con-
sequentemente, esse é o maior contrato, um contrato 
chancelado, volto a insistir, por quatro leis no País.

Então, o apelo que faço a esta Casa é para que 
possamos raciocinar dessa forma. Coloco-me à dis-
posição, Senador Flexa, para, se as senhoras e os 
senhores Senadores quiserem esticar a discussão até 
terça, marcar, Senador Ricardo Ferraço, para, na tarde 
da terça-feira, fazermos, mais uma vez, esse debate. 
Proponho-me a divulgar mais tabelas, a apresentar aos 
Srs. Senadores, inclusive, a tabela de valores, mos-
trando o que isso representa, a apresentar a tabela 
de percentuais, a apresentar a tabela das variações. 
Aí, faríamos, na próxima terça-feira, a apreciação da 
matéria com esse tipo de encaminhamento. 

Primeiro encaminhamento e primeira apreciação: 
aquilo que nos une, que é a manutenção desse con-
trato. Segunda apreciação: aquilo que pode ser objeto 
de diferenças, isto é, se vamos defender um teto com 
80, se vamos defender um teto com 75, se vamos de-
fender um teto com 70, se vamos ter um piso com 1, 
com 1,4, com 1,5 ou com 2... Isso, necessariamente, 
nós teríamos que levar à apreciação, através do voto, 
nesta Casa.

Então, o que eu proponho à Presidência é que, 
diante dessas tratativas, diante desse encaminhamen-
to, nós possamos marcar a apreciação dessa matéria 
para a próxima terça-feira. 

Era isto, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa 
Ribeiro, 1º Secretário.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Para 
uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Há vários Senadores inscritos para falar pela 
ordem.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, é só para justificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Pela ordem de inscrição, Senador Waldemir 
Moka.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente, é só para justificar o meu voto na votação 
anterior, favorável, e também para comunicar ao Plená-
rio do Senado que a Câmara dos Deputados acaba de 
aprovar a PEC nº 544, que cria quatro Tribunais Regio-
nais Federais no Brasil: na Bahia, no Estado do Paraná, 
no Estado de Minas Gerais e também no Amazonas. 

Registro ainda a importante presença da OAB do 
Paraná aqui no plenário, representada por José Lúcio 
Glomb, seu ex-Presidente, e por seu atual Presidente, 
Juliano Breda, bem como a da Associação dos Magis-
trados, por seu ex-Presidente Anderson Furlan e por 
seu atual Presidente, o Bochenek, que ajudaram muito, 
Senador Walter Pinheiro, a aprovar essa proposta de 
emenda constitucional que ganha o Brasil.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Para 
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que-
ro apenas lhe agradecer...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Pela ordem de inscrição: Senador Moka, Se-
nador Mário Couto, Senador Aloysio Nunes, Senador 
José Pimentel e Senador Randolfe.

Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero con-
cordar com o encaminhamento que faz o Relator da 
matéria, o Senador Walter Pinheiro, que propõe que, 
daqui para a próxima terça-feira… Evidentemente, nós 
ainda vamos discutir. Eu penso que na terça-feira o con-
junto do Plenário estará suficientemente esclarecido. 
De forma que eu queria fazer uma argumentação, mas 
o encaminhamento que o Senador Walter Pinheiro deu 
da tribuna me convenceu, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Moka, nós estamos deliberando so-
bre o requerimento de desapensamento do Senador 
Eduardo Lopes. Não entramos na votação. O Relator, 
Senador Walter Pinheiro, fez uma proposição para 
deixarmos, para colocarmos em discussão de hoje 
até segunda-feira e votarmos na terça-feira. O Plená-
rio vai tomar a decisão. Ainda estamos na votação do 
requerimento de desapensamento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Para 
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, Presidente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Ques-
tão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Pela inscrição, Senador Mário Couto.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Senador Flexa. Senador Flexa.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Pois não, Senador Moka.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– É que, antes de V. Exª assumir…

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– …, a discussão era exatamente em relação ao FPE. 
Eu me inscrevi para isso.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Mas o desapensamento é de um projeto que 
trata do FPE.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Mário Couto, com a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acordo, antes de 
V. Exª chegar, foi feito com o Presidente Renan. Não 
há mais o que discutir. O que nós fizemos? Qual foi o 
acordo que nós fizemos com a Liderança do Governo? 
Que nós iríamos votar os nomes dos embaixadores, 
iríamos votar a urgência do Estatuto da Juventude e 
iríamos deixar o projeto do FPE para terça-feira. Já foi 
feito o acordo. Não há mais o que se discutir. Eu peço, 
inclusive, a V. Exª para me retirar, porque o acordo já 
foi feito. Não há mais o que se discutir. Foi feito com o 
Líder do Governo, foi feito com o Líder Aloysio, foi fei-
to com o Líder da Oposição, que está falando, e nós 
precisamos não ser desmoralizados.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Mário Couto, a votação do projeto que 
trata das novas alíquotas do FPE ainda não está em 
discussão. Nós estamos discutimos o desapensamento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou lhe chamando a atenção...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Nem isso, nem isso.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou lhe chamando a atenção para o acordo que foi 
feito.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Está registrado, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
só para isso que eu estou lhe chamando a atenção

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Está registrado.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
acordo está feito.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O Presidente Renan já anunciou a votação da 
PEC nº 86, que cria os TRFs em vários Estados. Está 
pautado na Ordem do Dia de hoje e o Presidente Renan 
já anunciou a votação, que faremos tão logo tenhamos 
concluído esses assuntos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Não estava no acordo. Não estava no acordo. Foi V. 
Exª que propôs. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – E o Presidente Renan aceitou.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não 
há problema nenhum.

Agora, sair mais do que isso, Presidente, eu não 
vou aceitar. Não vamos aceitar.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente. Para uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Aloysio Nunes, pela ordem de inscrição.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é na mesma linha do Líder Mário Couto. 
Nós fizemos um acordo, no início desta sessão, sobre 
o que aconteceria hoje; o acordo com os Líderes do 
Governo: o Líder Pimentel e o Líder Eduardo Braga. 
Muito bem. O acordo consistia em votarmos hoje as 
autoridades, que foram votadas. E só. Esse o acordo 
que foi feito entre nós aqui. Então, o que eu estou plei-
teando é o respeito a um acordo que nós firmamos. 
Apenas isso.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
isso aí. Ou então perdemos a moral...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador José Pimentel com a palavra, pela 
ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ou 
então perdemos a moral, Senador Aloysio.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, des-
de o início desta discussão que eu tenho pedido pela 
ordem para tratar desse tema. 

Foi feito um acordo dos Líderes para que nós 
votássemos nesta sessão autoridades, deixando a 
medida provisória para amanhã e as demais matérias. 
Esse acordo foi coordenado pelo Senador Eduardo 

Braga, com o aval deste Senador Líder do Governo 
no Congresso, com a Oposição e os demais Líderes. 
E, na proporção em que nós não cumprimos os acor-
dos previamente feitos entre os Líderes, isso traz uma 
insegurança de procedimentos muito forte.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mui-
to bem, muito bem.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 
por isso que o Senador Eduardo Braga se ausentou. 
Porque nós fizemos o acordo entre outros Líderes. 

Se V. Exª insistir na votação de matéria hoje, só 
cabe a nós, Líderes, encaminhar contrário, para res-
peitar o acordo feito pelos Líderes anteriormente, no 
início desta sessão. 

V. Exª tem todo o direito de colocar a matéria 
em votação, mas para nós, Líderes, não temos outro 
caminho a não ser obstruir os trabalhos, para que os 
acordos que aqui são firmados sejam respeitados. 

Por isso eu peço a V. Exª, com todo o respeito 
que tenho pelo seu trabalho, que cumpra o acordo 
feito pelos Líderes, nesta Casa, no início da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª. 

A matéria que está sendo colocada como propo-
sição para votação...

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – ... ela atende o Estado de V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Randolfe, em seguida Senador Eu-
nício... 

Senador...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Apenas para um esclarecimento. Há sobre a mesa 
requerimento de urgência para deliberar sobre o Fun-
do de Participação dos Estados?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Já foi votado. Já foi votado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Já foi votado o requerimento de urgência. Está 
na pauta em função da aprovação do decreto. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, é no mesmo sentido. Eu quero só tes-
temunhar...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Randolfe e Senador Eunício, em se-
guida.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, só quero testemunhar o que foi acertado – 
inclusive era do nosso interesse votar o requerimento 
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do Estatuto da Juventude – e não houve acordo, se-
quer, para a votação do requerimento do Estatuto da 
Juventude. Portanto, no início desta sessão, no início 
desta Ordem do Dia, foi acordada somente a votação 
de autoridades nesta reunião. 

Em relação ao Fundo de Participação dos Esta-
dos, à proposta de partilha do FPE, eu quero lembrar 
à Mesa dois encaminhamentos: o primeiro na possi-
bilidade de acordo em uma votação fatiada. Ou seja, 
votarmos primeiro o texto base, e votarmos, posterior-
mente, anexos. Nós temos que votar...

Esse é um debate, um enfrentamento que temos 
que fazer aqui no Senado. Nós temos que votar o texto 
final, com os anexos necessários, e com a proposta 
de partilha que for apresentada pelo Relator. O Relator 
tem que apresentar proposta de partilha. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Randolfe,...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Então, Sr. Presidente, somente para concluir. Parece-
-me que, nesta sessão, o que nós tínhamos que votar, 
já votamos. A partilha do FPE, em especial a partilha 
do FPE, deixemos para votar inclusive após nós des-
trancarmos a pauta, pois ainda temos uma medida 
provisória trancando a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Mas essa é a proposta do Relator: que se 
vote na terça-feira e que se discuta até lá. Nós che-
garemos a...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– A do Relator era votarmos um texto base agora. A 
nossa divergência inclusive é sobre o texto base.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Ele foi à tribuna e fez a proposição de que se 
abra a discussão de hoje até segunda-feira próxima 
e, na terça, se faça a votação.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só que-
ro deixar bem claro para os demais líderes, inclusive 
para o Líder do Governo no Congresso, que o Líder 
do PMDB não foi consultado e nem participou desse 
acordo. 

E muito embora... Eu acho que, como aconteceu 
o acordo, não haverá nenhuma objeção do Líder do 
PMDB para que essa matéria, que está em regime de 
urgência aprovado por este Plenário, possa ser votada 
amanhã ou na terça-feira. Nenhuma objeção a isso.

Agora eu quero deixar bem claro que ninguém – 
ninguém – me consultou sobre esse acordo e eu não 
participei desse acordo. Se eu encaminhasse aqui para 
que essa matéria fosse votada, vencedora ou derrota-
da faria parte do jogo democrático. Eu só quero deixar 

claro que o Líder do PMDB não participou do acordo 
para votar apenas algumas matérias.

Eu tinha inclusive essa matéria em pauta. O re-
querimento é da minha autoria, de urgência, com mais 
outros Senadores, obviamente. Portanto, eu concordo 
que possamos adiar isso para terça-feira, mas deixan-
do claro que eu não participei. 

E, da próxima vez, eu vou encaminhar a matéria 
diferentemente dos que fizeram acordo sem consultar 
a liderança do PMDB e o Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Eunício, e a com-
preensão de V. Exª em concordar com o acordo que foi 
feito, sem ouvir V. Exª, de deixarmos para terça-feira a 
votação da PEC 86.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Era basicamente isso, Sr. Presi-
dente. É basicamente isso.

Eu quero apenas chamar a atenção aqui que no 
momento que nós tratamos estavam aqui Senadores 
vice-líderes. Apenas para clarear que após esse en-
tendimento é que foi lido pelo Presidente da Casa esse 
requerimento pedindo o desapensamento, ou seja, já 
havia tido esse entendimento para deixar para a próxima 
terça-feira quando foi apresentado esse requerimento. 

Então, a sugestão é que a gente possa, já que 
é terça-feira, apreciar tudo na terça-feira. Inclusive, 
trataremos sobre esse tema aí do desapensamento.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
–PA) – Presidente Sarney, pela ordem.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Presidente, eu peço 
licença aos meus colegas para discordar do que está 
ocorrendo neste momento em nossa Casa. Em primeiro 
lugar, nós estamos, como V. Exª esclareceu, votando 
um requerimento de desapensamento que faz parte da 
matéria sobre o Fundo de Participação dos Estados. 

Segundo lugar: é uma prática parlamentar, é um 
direito a obstrução, mas a procrastinação não é um 
direito; a procrastinação é lamentável, porque é a ex-
trapolação e a deformação de um direito de obstrução. 

Assim, eu quero dizer a V. Exª que nesta Casa 
nós estamos assistindo a um processo, há quatro se-
manas, que eu aqui já denunciei, de procrastinação 
de votação dessa matéria. Eu não quero dizer que a 
matéria seja votada hoje, mas que se abra a discussão 
da matéria, uma vez que a Casa votou o regime de 
urgência e nós estamos aqui vendo um requerimento 
que nada mais é do que uma procrastinação para que 
não se vote a matéria.

Então, V. Exª deve votar o requerimento de desa-
pensamento e, em seguida, anunciar a matéria, porque 
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nós começamos a discuti-la. Nós não vamos votar, não 
há um compromisso de votá-la hoje, mas de discutir, 
de iniciar a discussão. Nós não podemos continuar 
nesse jogo permanente de não abrir a discussão da 
matéria, de não anunciar a matéria, de não se come-
çar a discutir a matéria. Isso aí é uma coisa que fica 
muito mal, sobretudo um assunto dessa natureza, Sr. 
Presidente, no qual está colocado um problema dos 
mais sérios do País, que é a unidade da Federação. 

Esse Fundo de Participação foi feito justamente 
para tentar melhorar a distribuição desigual da miséria 
no Brasil e, entretanto, nós estamos lidando com isso 
como se fosse um jogo de cartas, aqui. Nós lembra-
mos como foram bravos os Estados do Rio de Janeiro, 
do Espírito Santo, quando aqui lutaram por ocasião do 
problema dos royalties, defendendo que não se devia 
mexer nos contratos, não se devia alterar aquilo que 
estava sendo feito. 

E nós, agora, estamos assistindo a um processo 
no qual há uma autofagia, em que a maioria dos Es-
tados pobres, aqui, estão aceitando essa procrastina-
ção, que é realmente indevida; e não fica bem para o 
Senado que isso assim continue.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – V. Exª, Presidente Sarney... 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – ... tem toda a razão, e vamos, ouvidos os Lide-
res, colocar o requerimento de desapensamento em 
votação, e abrir a discussão da matéria.

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

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

Só para registrar que na votação ...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Pela ordem, Senador Mário Couto. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Só 

para fazer um registro.
É que nas votações nominais de autoridades o 

meu voto foi “sim”, Sr. Presidente.
Eu queria que isso constasse em Ata.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Presidente, não há 
acordo nenhum para que a gente não comece a dis-
cutir a matéria. 

Quero deixar registrado o meu apoio ao Líder 
do PMDB que não foi consultado. Isso precisa acabar 

nesta Casa, Presidente. Os Líderes são Líderes e to-
dos têm que ser consultados. É preciso – vou colocar 
mais uma vez – deixar isto registrado nas notas ta-
quigráficas: não há acordo se não houver o aceite de 
todos os Líderes nesta Casa. Então, houve, sim, um 
erro, e eu concordo e dou todo o meu apoio ao Líder 
do PMDB, que ainda há pouco reclamou. 

O acordo feito aqui sem ouvir o Líder do PMDB 
– é verdade – não foi para não discutir a matéria, foi 
para não votar a matéria hoje. E o acordo está feito, 
Presidente. V. Exª tem a obrigação, para não desmora-
lizar os Líderes, senão esta Casa vai virar bagunça, de 
manter a palavra e o acordo dos Líderes, até mesmo 
com o aceite do único Líder que não foi consultado.

Olhe para mim, Presidente! Até mesmo do único 
Líder que não foi consultado e que, em palavras, dis-
se que não há problema. Então, V. Exª tem que man-
ter o que foi acordado pelos Líderes. Se a matéria vai 
começar a ser questionada, como falou o Presidente 
Sarney, para nós isso não interessa. O que interessa é 
que há o acordo e ele tem que ser cumprido, sob pena 
de V. Exª desmoralizar todos os Líderes desta Casa.

Era só o que eu tinha a dizer na tarde de hoje. 
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Agradeço.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E 

prometo que não falo mais nada. Não falo mais nada. 
Até vou me ausentar do plenário, porque confio em V. 
Exª, como paraense, meu amigo, de palavra.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Mário Couto. 

Os Líderes serão consultados sobre a votação, 
nesta sessão de hoje, no requerimento de desapen-
samento.

Senador Acir Gurgacz, pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Presidente, só para 
justificar minha ausência nas votações, eu estava em 
audiência no Ministério do Trabalho e no Ministério 
da Saúde. 

A minha votação é acompanhando o Governo, 
Sr. Presidente: “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Ata registrará o voto de V. Exª, apesar de 
secreto.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Francisco Dornelles, pela ordem.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Presidente, o 
Senador Walter Pinheiro fez uma brilhante exposição e 
mostrou que o dissenso, em relação ao FPE, é mínimo. 
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O importante, entretanto, Sr. Presidente, é que 
o documento que ele apresentou e que a Mesa nos 
mandou, há cerca de meia hora, não reflete o que ele 
falou na tribuna. Por isso, seria importante que ele di-
vulgasse o último texto do Senador Walter Pinheiro, 
que foi brilhante, principalmente quando ele mostrou, 
com clareza, que, até 2015, cada Estado vai receber, 
rigorosamente, o que recebeu em 2003, corrigido pelo 
IPCA, e que os novos critérios só se aplicariam em 
2016 e 2017. Agora, não é o que está escrito aqui. Por 
isso, seria importante que esse documento distribuí-
do fosse reformulado, distribuído novo texto, para que 
nós possamos, terça-feira, ter um texto definitivo para 
servir de base para discussão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Senador Dornelles, o parecer do Senador Wal-
ter Pinheiro encontra-se disponibilizado, já foi orientado 
pelo Presidente Renan, pelo e-mail eletrônico desde 
o dia 19 de março, na página principal do Senado, na 
Internet.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Mas foi modificado hoje à tarde. Esse texto do 
Senador Walter Pinheiro sofreu uma modificação hoje 
na parte da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Consulto o Senador Walter Pinheiro se o pa-
recer modificado já está disponibilizado.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Já foi entregue à Mesa, Sr. Presidente, a cópia da... 
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Consulto a Mesa... 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na 

realidade, não é... Deixe-me explicar de novo, da tri-
buna, o que o Senador Dornelles disse. Nós tínhamos 
uma proposta, até final de 2017. O que eu fiz foi só 
trazer 2015 como encerramento; o final de 2015 como 
fechamento da mesma tabela, mantendo 2017. Por-
tanto, é essa a modificação, com as mesmas palavras 
e os mesmos anos que estavam no relatório original.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Com a palavra, o Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Sem revisão do orador.) – O Senador Walter Pi-
nheiro aperfeiçoou o projeto e ainda fez uma brilhan-
te exposição. Apenas o que foi distribuído pela Mesa, 
neste plenário, não está coerente com o que ele fa-
lou. Foi a última distribuição. Ele fez uma modificação, 
estabelecendo que, até 2015, cada Estado receberá 
rigorosamente o que recebeu em 2003 corrigido pelo 

IPCA e que as modificações serão feitas em 2016 e em 
2017, mas não é isso que está escrito aqui. De acordo 
com o que está escrito, as modificações já começariam 
agora em 2014, o que não interessa. O que os Estados 
desejam é a garantia de que vão receber exatamente 
a mesma coisa até o ano de 2015.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Eu lhe agradeço, Senador Dornelles. V. Exª tem 
razão. O parecer modificado do Senador Walter Pinhei-
ro, que foi encaminhado à Mesa, está sendo localiza-
do e vai estar disponibilizado. O parecer não chegou 
à Mesa ainda, pela informação que estou recebendo. 
Então, logo que o parecer chegar à Mesa – peço ao 
Senador Walter Pinheiro que possa encaminhá-lo –, 
ele será disponibilizado a todos os Senadores. Não 
vamos votar o projeto das novas alíquotas do FPE no 
dia de hoje. Vou consultar os Líderes se votamos hoje 
o requerimento do Senador Eduardo Lopes, que pede 
o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
744, de 2011, que está para ser votado no dia de hoje.

Quanto à discussão dos projetos que tratam das 
novas alíquotas do FPE, conforme foi colocado da tri-
buna pelo Relator Walter Pinheiro, o Presidente Renan 
abrirá a discussão, já a partir da sessão de amanhã 
até segunda-feira, para que seja iniciada a votação na 
terça-feira da próxima semana.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, o Senador Walter Pinheiro fez um 
desenho, uma engenharia extremamente competente. 
O que está separando alguns Estados é o problema 
de um piso, de um teto, que poderá ser alcançado até 
terça-feira.

Parabéns a V. Exª por ter conduzido esse proces-
so com a competência que o caracteriza!

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª e comungo com o que o Pre-
sidente Sarney colocou. Nós não podemos mais pro-
crastinar a votação. Temos de iniciar o debate e fazer 
a votação na próxima terça-feira, conforme proposto 
pelo Senador Relator Walter Pinheiro.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Quero reafirmar que, tão logo a Mesa receber 
o novo parecer do Senador Walter Pinheiro, a quem 
peço que o faça com a máxima urgência, esse pare-
cer estará disponibilizado a todos os Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras.

Consulto os Srs. Líderes se podemos submeter 
à votação o requerimento de desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 744, de autoria do Senador 
Eduardo Lopes.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Peço ao Líder do PMDB, Senador Eunício Oli-
veira, que se manifeste sobre o assunto. Votamos o 
requerimento de desapensamento?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, há um pedido de uso da palavra pela 
ordem.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, sou contrário ao desapensamento. 
Sou contrário ao desapensamento.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Consulto o Senador José Pimentel, Líder do 
Governo no Congresso. (Pausa.)

Desculpe-me, Senador!
Consulto o Senador Wellington Dias, Líder do 

Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sou 

contra o desapensamento.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Nós não o estamos submetendo à votação. Nós 
estamos consultando os Srs. Líderes se votamos hoje 
o requerimento de desapensamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Não, Sr. Presidente, deixa...

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – É só para votar o requerimento. Nós não va-
mos entrar no mérito da matéria. Só vamos votar o 
desapensamento. Há um requerimento do Senador 
Eduardo Lopes. São vários projetos apensados que 
tratam das novas alíquotas do FPE. O Senador Edu-
ardo Lopes solicita, por meio de requerimento, que 
seja desapensado o Projeto de Lei nº 744, para ser 
tratado separadamente. Nós estamos consultando se 
votamos esse requerimento ou não.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, deixe-me expor o meu receio. Um encami-
nhamento foi anunciado aqui no sentido de votarmos 
na terça-feira. Meu receio é o de que, agora, com esse 
esvaziamento, nós tenhamos...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone.) – Mas é só o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – É só o requerimento, Senador Wellington Dias, 
não é o projeto.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se-
guindo a orientação do meu relator, nós concordamos, 
então, havendo o entendimento, em votar.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª.

O Senador Eunício já se pronunciou. É favorável.

Consulto o Senador Gim Argello, Líder do Bloco 
União e Força.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Não sou favorável, não, Sr. Presidente! Sou contrário 
ao desapensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Não, não!

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu não quero desapensar, não!

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Para votar o requerimento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sou favorável à manutenção.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – É só para votar. Não entramos no mérito do 
requerimento em si.

Senador Gim Argello. (Pausa.)
Consulto o Senador Mário Couto, pela Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Graças a Deus! Pensei que V. Exª não ia me consultar.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Eu o estou consultando. Tenho aqui uma re-
lação a seguir.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
cheguei a pensar isso de V. Exª. Desculpe-me!

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – É o Senador Mário Couto, pela Liderança da 
Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Che-
guei a pensar isso, mas V. Exª fechou a minha boca. 
Eu voto com V. Exª. Como V. Exª pedir, eu voto.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª. Eu ainda não declarei o 
voto e nem posso fazer isso. Mas V. Exª vota com os 
Líderes que o antecederam.

Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Concordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Senador José Agripino. (Pausa.)
Senador Eduardo Braga. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Então, pela maioria dos Líderes aqui consulta-
dos, coloco em votação o requerimento de desapen-
samento, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que 
desapensa o Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011, 
das demais matérias. (Requerimento nº 20, de 2013.)

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que concordam com o desa-

pensamento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Contra o desapensamento!
A matéria continua tramitando em conjunto com 

os demais projetos.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Pela ordem, tem a palavra o Senador João 
Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é claro que, aqui, todos nós temos pressa para votar 
a nova partilha do FPE. No entanto, nós queremos en-
tender as propostas que estão em debate, as emendas 
apresentadas ao Relator.

Em julho do ano passado, alertei para essa ques-
tão do FPE, até porque o Supremo tinha dado um 
prazo de dois anos e meio. Esses dois anos e meio 
se esgotaram, nós ganhamos novos prazos, mas não 
dá para votar sem entendimento profundo do que nós 
estamos votando. E é essa a dificuldade.

Concordo plenamente com a sugestão de que, 
amanhã, depois de amanhã e na segunda-feira, a 
gente esgote essa questão, chegando até terça-feira, 
porque a matéria precisa passar não só pelo Senado, 
mas também pela Câmara. Se nós não lograrmos aqui 
um entendimento mínimo, vamos, de novo, perder o 
prazo do Supremo. E aí nós não vamos saber o que 
vai acontecer.

Portanto, esse esforço para a próxima terça-feira 
tem de ser grande, para a gente encontrar algo que 
possa contemplar todos os Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço a V. Exª.

Não havendo acordo para que continuemos vo-
tando os itens da Ordem do Dia, dou por encerrada a 
Ordem do Dia de hoje.

São as seguintes as demais matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão delibera-
tiva ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que au-
toriza para a safra 2011/2012 o pagamento de 
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; 
amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 

setembro de 2004; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências. 
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.
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5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

10 
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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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Terceira 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.

12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 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.

13 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.
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16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

20 
REQUERIMENTO 
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Retomo a inscrição de oradores, chamando 

para fazer uso da palavra o Senador Eduardo Lopes, 
pela Liderança do PRB.

Enquanto o Senador Eduardo Lopes se dirige à 
tribuna, passo à leitura de dois ofícios:

Sr. Presidente, tenho a satisfação de comunicar 
a V. Exª que fui eleita, em reunião realizada na 
data de hoje, Presidente do Conselho do Diploma 
Mulher Cidadã Berta Lutz, criado pela Resolução 
do Senado Federal nº 2, de 2001. Informo, ainda, 
que, na mesma reunião, foi eleita Vice-Presidente 
da Comissão a Senadora Lídice da Mata.
Atenciosamente,
Senadora Angela Portela.

OFÍCIO Nº 24, DE 2013

Sr. Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a V. 
Exª que o Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar, em sua primeira reunião de 2013, 
ocorrida hoje, elegeu, para a Presidência e 
Vice-Presidência, os Senadores João Alber-
to Souza e Jayme Campos, respectivamente.
Aproveito o ensejo para manifestar a V. Exª a ex-
pressão do meu apreço e distinta consideração.
Senador João Alberto de Souza,
Presidente do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar.

São os seguintes os ofícios na íntegra:

Of. LUTZ nº 13/2013

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Exce-

lência que fui eleita, em reunião realizada na data de 
hoje, Presidente do Conselho do Diploma Mulher-Ci-
dadã Bertha Lutz, criado pela Resolução do Senado 
Federal nº 2, de 2001.

Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleita 
Vice-Presidente da Comissão a Senadora Lídice da 
Mata.

Atenciosamente, – Senadora Angela Portela, 
Presidente.

Of. CEDP nº 24/2013

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa 

Excelência que o Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar, em sua 1ª reunião de 2013, ocorrida hoje, elegeu 
para a Presidência e a Vice-Presidência os Senadores 
João Alberto Souza e Jayme Campos, respectivamente.
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Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Ex-
celência a expressão do meu apreço e distinta consi-
deração. – Senador João Alberto Souza, Presidente 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.   

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 245, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal

Senador Renan Calheiros,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a minha dispensa e con-
cessão de diárias para participação em diligência da 
Subcomissão para Acompanhar a Execução das Obras 
de Belo Monte (CMABMONTE), nas cidades de Alta-
mira e Vitória do Xingu (PA), nos dias 4 e 5 de abril 
do corrente ano.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2013. – Senador 
Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 246, DE 2013

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
Sr. Ciro Nogueira Lima.

REQUEIRO, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Ciro Nogueira Lima, ex– Deputado 
Federal e pai do Senador Ciro Nogueira, ocorrido no 
dia 28 de março de 2013.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao 
conhecimento do Senador Ciro Nogueira e, por seu 
intermédio, aos demais familiares, em especial a Sra. 
Eliane Nogueira, com quem era casado.

Justificação

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da Re-
pública é um preito de saudade ao Sr. Ciro Nogueira 
Lima. Foi advogado, formado em Direito pela Facul-
dade Federal de Direito do Piauí, e auditor fiscal da 
Previdência Social, mas prosperou como empresário 
e agropecuarista. Também logrou êxito no parlamento 
federal, exercendo dois mandatos de Deputado Federal. 

Nesse ponto, faço questão de ressaltar que come-
çou sua carreira política como secretário da Executiva 
Regional do PTB em 1960.

Era um exemplo a ser seguido, conforme sempre 
resaltou o Ciro Nogueira. 

Por estas razões, “Ciro Pai”, como carinhosamente 
era conhecido no Piauí, é merecedor da homenagem 
póstuma desta Casa.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2013. – Senador 
João Vicente Claudino, PTB/PI.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 247, DE 2013

Com base no art. 222 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, requeremos voto de aplauso ao Excelen-
tíssimo Senhor Francisco Falcao, Corregedor Nacional 
de Justiça, pela sua atuação na execução das atividades 
correcionais no Poder Judiciário, com encaminhamento 
de manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.

Justificação

O Ministro Francisco Falcão notabilizou-se no exer-
cício da advocacia pelo notório saber jurídico e por sua 
conduta ilibada. Essas credenciais valeram sua indica-
ção para a magistratura federal no quinto da advocacia.

No exercício do cargo de Corregedor Nacional de 
Justiça tem atuado com discrição, porém com o rigor 
necessário para resgatar os valores éticos e morais que 
devem pautar a conduta da magistratura brasileira na 
construção de um Poder Judiciário que a população 
brasileira merece e almeja.

Pelas razões expostas, requeremos o presente voto 
de aplauso, com encaminhamento de manifestação de 
regozijo ao homenageado e registro nos anais da Casa.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

Endereço Para Remessa do Voto de Aplauso:
Excelentíssimo Senhor 
Francisco Falcão
Corregedor Nacional de Justiça
Supremo Tribunal Federal
Anexo I
Praça dos Três Poderes, s/nº
Brasília-DF
CEP 70.175-901

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)
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REQUERIMENTO 
Nº 248, DE 2013

Com base no art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Ex-
celentíssimo Senhor Joaquim Barbosa, pela sua atua-
ção diligente na defesa das prerrogativas do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, com encaminhamento de 
manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.

Justificação

O Ministro Joaquim Barbosa ascendeu na carreira 
jurídica galgando cargos e funções que o conduziram 
merecidamente e com louvor à presidência da mais 
alta Corte de Justiça da República.

Na presidência do Conselho Nacional de Justiça 
desde 22 de novembro de 2012, o ministro vem atuan-
do com diligência, que lhe é peculiar, para oferecer à 
sociedade o efetivo controle da atuação administrativa 
e financeira do Poder Judiciário, bem como zelando 
para que os juízes cumpram os seus deveres funcio-
nais dentro da ética e moralidade exigidos de todos 
os agentes públicos.

Certamente, essa hercúlea tarefa não se colo-
ca acima das qualidades pessoais e profissionais do 
Ministro Joaquim Barbosa que, no curto transcurso 
de suas funções à frente do CNJ, já revelou sua de-
terminação de enfrentar os desafios que a sociedade 
tanto demanda para ter um judiciário íntegro, ético, 
ágil e moderno.

Pelas razões expostas, requeremos o presente 
voto de aplauso, com encaminhamento de manifesta-
ção de regozijo ao homenageado e registro nos anais 
da Casa.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

Endereço Para Remessa do Voto de Aplauso:
Excelentíssimo Senhor 
Joaquim Barbosa
Presidente do Conselho Nacional de Justiça
Supremo Tribunal Federal
2º andar, Sala B5
Praça dos Três Poderes, s/nº
Brasília-DF
CEP 70.175-901

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão encaminhados à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 249, DE 2013

“Requer ao Ministro das Comunicações, Sr. 
Paulo Bernardo Silva, informações à res-
peito da Rede Beija-flor de Comunicação, 
com sede no Estado do Amapá.” 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti-

tuição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, 
do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitados ao Ministro das Comunicações, Sr. 
Paulo Bernardo, as seguintes informações à respei-
to do Sistema Beija-flor de Comunicação, atuante no 
Estado do Amapá: 

Quais veículos de comunicação estão hoje regis-
trados em nome do Sistema Beija-flor de Comunicação 
LTDA ou de qualquer de seus sócios? 

Existe nesse órgão algum registro de rádios co-
munitárias fazendo parte do Sistema Beija-flor de Co-
municação LTDA? 

Existe algum tratamento diferenciado às rádios 
comunitárias pertencentes à citada empresa para que 
operem com fins lucrativos? 

Justificação

O Sistema Beija-Flor de Comunicação é um dos 
maiores sistemas de radiodifusão e telecomunicação 
do Estado do Amapá. 

Conta formalmente hoje com as TVs Tucujú, Ta-
rumã e Marabaixo e com as rádios 102 FM, Antena 1, 
Laranjal FM, Vitória FM, Mazagão FM, Amapari FM, 
Oiapoque FM e Antena 1 FM Santana. 

No entanto, além das rádios registradas como 
comerciais, nos chegaram notícias informando que o 
Sistema Beija-Flor de Comunicação LTDA, assim como 
a Beija-Flor Radiodifusão LTDA está também operando 
através de radios registadas como comunitárias nas 
cidades de Pracuuba, Itaubal, Amapá, Bailique, San-
tana, Calçoene, Oiapoque, Mazagão, Tartarugalzinho, 
Cutias, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. 

Apesar do registro como comunitárias, essas rá-
dios funcionam como retransmissoras das rádios do 
sistema, operando comercialmente. 

Este requerimento tem a finalidade de esclarecer 
sobre a possibilidade de uma rádio comunitária atuar 
de forma comercial, retransmitindo outras rádios de 
um grande sistema de comunicação. 

Sala das Sessões, de 2013 – Senador Randolfe 
Rodrigues, Líder do PSOL.

(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 250, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de 
Congratulações e Aplausos, a nova direção do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários de Ma-
naus (STTRM), bem como seja encaminhado o referido 
voto ao Presidente Eleito Senhor Givancir de Oliveira Silva, 
no seguinte endereço: Rua Belém, nº 119, Bairro Nossa 
Senhora das Graças, Manaus/AM. CEP: 69.053-380.

Justificação

O senhor Givancir Oliveira é o novo Presidente 
dos Rodoviários. Com porcentagem expressiva 854 
dos votos válidos, Givancir foi eleito, venceu a eleição 
para a Presidência do Sindicato dos Trabalhadores 
dos Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) no 
dia 27 de março de 2013. A eleição foi tranquila, limpa 
e democrática. Givancir é motorista desde 1989. Em 
2004 foi o cipeiro mais votado da empresa de Trans-
portes Cidade de Manaus. Entrou para o Sindicato 
como cobrador em 2005. Foi preso em razão de greve 
em 2006, sendo julgado e absolvido no mesmo ano.

A chapa vencedora defendeu a valorização do 
trabalhador rodoviário e a participação nos lucros da 
empresa (PLE). Após desistência da chapa 2, apenas 
4 concorreram ao pleito, a votação ocorreu nas gara-
gens das empresas durante todos o dia. A chapa 1 foi 
eleita com 2.182 dos votos; a chapa 3 teve 196 dos 
votos; a chapa 4 teve 94 votos e Chapa 5 106 votos.

Parabéns a nova direção que ficará à frente da 
entidade pelo próximo quatriênio (2013/2017)!.

Sala das Sessões, 3 de abril de 2013, – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 251, 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, ao senhor Arlindo 
Porto, que recebe de maneira simbólica o cargo depu-
tado estadual do Amazonas de volta da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas ALE-AM, no dia 
03 de Abril de 2013, bem como seja encaminhado o 

referido voto no seguinte endereço: Academia Ama-
zonense de Letras: Av. Ramos Ferreira, 1009 – Centro 
Manaus-AM – 69010-120.

Justificação

Cassado no período da ditadura militar, o ex-de-
putado estadual Arlindo Porto receberá, de maneira 
simbólica, o mandato de volta no dia 3 de Abril de 2013. 

A homenagem, que segue iniciativa da já reali-
zada no dia 06 de Dezembro de 2012 pelo Congresso 
Nacional, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS) 
devolveu simbolicamente o mandato de 173 deputa-
dos federais cassados entre 1964 e 1977. No dia 20 
do mesmo mês, foi a vez de oito senadores cassados 
pelo regime militar serem homenageados no plenário 
do Senado.

Essa devolução simbólica é um ato de justiça. 
No caso de Arlindo, ele foi cassado antes do Ato Ins-
titucional Nº 5 e merece este ato.

Arlindo Porto formou-se em Direito. Mas nunca 
exerceu a profissão. Atuou como revisor e repórter do 
jornal do Commercio. Trabalhou também em grandes 
jornais do País.

Começou a carreira política como suplente de 
deputado estadual. Foi eleito deputado estadual. E 
presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-
-AM). Arlindo Porto teve o mandato cassado após o 
golpe militar de 1964 pela própria Casa Legislativa. O 
deputado ficou detido por 128 dias em um quartel do 
Exército, em Manaus.

O jornalista foi presidente do Sindicato dos Jorna-
listas do Amazonas. Também foi nomeado conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). Escritor, 
o ex-deputado é membro da Academia Amazonense 
de Letras desde 1992. Em janeiro de 2012, assumiu a 
presidência da academia. É autor dos livros “Poucas e 
Boas”, “O Regatão da Saudade” e “Bernardo Cabral, 
um Paladino da Democracia”.

Parabéns Arlindo Porto pela devolução simbólica 
do cargo de Deputado Estadual. É a história corrigin-
do as injustiças.

Sala das Sessões, 3 de Abril de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Os requerimentos lidos vão à publicação.

Com a palavra, o Senador Eduardo Lopes.
V. Exª terá 20 minutos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– O.k.! Obrigado, Sr. Presidente.

Eu cumprimento todos que acompanham ago-
ra esta sessão e quero, neste pronunciamento, fazer 
uma justa homenagem ao nosso querido Presidente 
de honra do PRB, José Alencar.

O dia 29 de março marcou o segundo aniversário 
do falecimento de José Alencar Gomes da Silva, e é 
claro que um monte de recordações, de emoções, de 
reflexões e de questionamentos também foi tomando o 
meu espírito. Numa ocasião como esta, vem à mente, 
ainda de forma mais vívida, a lembrança do grandioso 
exemplo de vida que nos foi legado pelo inesquecível 
Vice-Presidente da República e nosso eterno Presi-
dente de honra, José Alencar.

Recordando alguém que partiu deixando uma 
marca tão significativa como aquela que foi deixada 
por José Alencar, ficamos não apenas emocionados, 
mas também, em certa medida, perplexos, ao refletir 
sobre a singularidade dessa extraordinária figura hu-
mana, que foi José Alencar.

Ao percorrer com a memória os passos de sua 
notável trajetória de vida, perguntas começam a asso-
mar à minha mente: como se forja um caráter dessa 
dimensão e força? Que ferreiro deu a têmpera a esse 
homem? Como se manifestou, em José Alencar, a 
graça de Deus, para que sua vida fosse tão pródiga 
em benefícios aos seus semelhantes?

Estamos falando de um homem que viveu a infân-
cia na pobreza, numa pequenina localidade no interior 
de Minas Gerais, o décimo primeiro entre os quinze 
filhos de um casal amoroso e que regeu sua vida pela 
ética do trabalho.

Foi um homem que, vindo de uma origem mui-
to modesta, construiu um vasto império empresarial, 
assegurando, com as vagas de trabalho geradas, o 
sustento de dezenas de milhares de brasileiros.

Estamos falando de um homem que, aos 7 anos 
de idade, começou a ensaiar os primeiros passos nos 
negócios, atrás do balcão da loja do pai, e que, aos 14 
anos, deixou o lar paterno, não para estudar, porque 
as condições econômicas da família não o permitiam, 
mas para trabalhar na sede do Município.

Era um homem que, não tendo formação aca-
dêmica, dava lições de administração empresarial, 
ouvidas com muita atenção por homens de negócio 
bem-sucedidos.

Alguém que tomasse conhecimento dessa parte 
da história diria: “Ah, que belíssimo exemplo de auto-
didata, de um homem que se fez sozinho! Alguém que 
superou a falta de condições financeiras da família, a 
falta de oportunidade para estudar, lutou e venceu, 
alcançou grande sucesso.”

No entanto, sabemos nós, essa é apenas uma 
parte da história. Já contando mais de 60 anos de 
vida, tendo construído uma família maravilhosa e uma 
grande fortuna, tendo já dado uma notável contribuição 
ao desenvolvimento econômico e social do País com 
suas empresas, José Alencar sentiu a necessidade de 
contribuir ainda mais.

Movido, mais uma vez, pelo imenso amor que 
nutria pela Pátria e que inspirou toda a sua labuta no 
mundo dos negócios, José Alencar decidiu levar sua 
energia, sua capacidade de realização, seu descorti-
no para a atividade política. Com sua extraordinária 
sensibilidade, percebeu que era preciso ir além, que a 
construção do Brasil com que sempre sonhara exigia 
a sua atuação nessa outra esfera.

E, mais uma vez, agora fazendo política, José 
Alencar influiu decisivamente nos rumos do Brasil, deu 
significativa contribuição para que o País adentrasse 
uma nova era, uma era de crescimento sustentável e 
de justiça social.

Eleito Senador por Minas Gerais em 1998, José 
Alencar aceitou, em 2002, o convite para compor a 
chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, concorrendo à 
Vice-Presidência da República. Sua participação foi 
fundamental para assegurar credibilidade diferenciada 
à candidatura de Lula.

Sua presença na chapa representava a coope-
ração entre as forças do capital e do trabalho em prol 
de um novo Brasil, dando tranquilidade ao segmento 
empresarial, superando o sentimento de desconfian-
ça que ainda existia em relação à candidatura Lula. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que te-
ria levado o bilionário dono de indústrias a aliar-se ao 
operário, ao líder de esquerda, para compor uma cha-
pa presidencial? Por que José Alencar ajudou o Lula 
a chegar à Presidência, não uma, mas duas vezes? 
Poderíamos, primeiramente, buscar a resposta para 
essas indagações na profunda visão social que sempre 
marcou a atividade empresarial de José Alencar, visão 
essa certamente influenciada por sua origem humilde 
e por sua ascensão, baseada no trabalho árduo.

Com efeito, as empresas do Grupo Coteminas 
têm políticas exemplares de responsabilidade social, 
assegurando educação, assistência médica e odon-
tológica, cultura, esporte e lazer aos funcionários e 
também aos seus familiares.
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Sim, certamente, José Alencar era um empre-
sário com visão social, que respeitava e valorizava os 
funcionários de suas empresas. Mais do que um em-
presário com visão social, no entanto, José Alencar 
era um homem de visão, um homem que enxergava 
longe, que ousava sonhar grande, um homem que di-
visava para o futuro um Brasil mais rico e mais justo, 
um Brasil que oferecesse uma vida mais digna para 
todos os seus filhos.

Senador Armando Monteiro, por favor.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 

Meu caro Senador Eduardo Lopes, quero me congra-
tular com V. Exª. V. Exª, hoje, tributa uma homenagem 
a um dos grandes brasileiros que pude conhecer. Com 
ele tive a oportunidade de conviver no sistema de re-
presentação da indústria no nosso País. Ele, à época, 
Presidente da Federação das Indústrias de Minas Ge-
rais, e, logo depois – e preside esta sessão o nosso 
companheiro, colega nosso, o nosso Senador Flexa 
Ribeiro –, tivemos o privilégio de conviver com essa 
figura extraordinária que foi José Alencar, esse homem 
simples, esse homem que, a despeito de ter transfor-
mado o seu grupo num dos mais importantes grupos 
empresariais do setor têxtil no mundo, a despeito disso, 
não perdeu, de nenhuma forma, as características do 
homem simples, da pessoa sensível, capaz de convi-
ver com os mais simples também. E nos legou, como 
homem público, exemplos extraordinários de vocação 
de servir, de espírito público e de compromisso com o 
nosso País. Portanto, eu quero me congratular com V. 
Exª, pela grande oportunidade deste seu pronuncia-
mento e pela forma muito justa com que V. Exª evoca 
a memória desse grande brasileiro.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Senador Monteiro. 

Realmente, eu coloco aqui, como o senhor citou, 
a honra. Realmente, foi uma honra para aqueles que 
conviveram próximos a José Alencar.

Mas José Alencar não hesitou, apesar de tudo 
isso – apesar, eu penso, de ele estar com mais de 60 
anos, quando muitos já estão pensando em parar de 
trabalhar, foi quando ele começou o trabalho, de re-
pente, que mais exigiu dele –, em cerrar fileiras com 
Lula, lançando-se com ele numa autêntica cruzada 
pela redenção econômica e pela erradicação da mi-
séria em nosso País. 

O Brasil de José Alencar nunca foi o País do pos-
sível. Sempre foi o País da audácia e do sonho, como 
recordam os que com ele conviveram de perto. Ele ti-
nha a firme convicção de que nada resiste à força do 
trabalho e à confiança no Brasil. E essa convicção foi 
transmitida aos seus familiares, aos seus colaborado-

res na atividade empresarial e aos seus companheiros 
também de atividade política. 

Foi por sua larga visão que José Alencar percebeu 
que a transformação do Brasil exigia uma audaciosa 
aliança entre o capital e o trabalho; exigia uma nova 
política, uma política que conjugasse condições mais 
favoráveis para o investimento público e privado, com 
medidas vigorosas, no sentido de uma melhor distri-
buição da riqueza. 

Um dos traços mais característicos da perso-
nalidade de José Alencar era o seu desprendimento, 
sua capacidade de doação. Na atividade econômica, 
ele tinha o entendimento de que suas empresas não 
pertenciam a ele, mas, sim, à sociedade. Elas eram 
bens da sociedade, e ele apenas tinha a responsabi-
lidade de administrá-las. A função de suas empresas 
era produzir e vender produtos, gerar trabalho e renda 
e pagar os impostos. 

Na vida pública, ele foi, do mesmo modo, um 
exemplo de desapego pessoal, dedicando-se de corpo 
e alma ao trabalho.

Já gravemente enfermo, inúmeras vezes recebeu 
alta do hospital e seguiu direto para o seu gabinete 
de trabalho.

Durante as viagens do Presidente Lula, exerceu 
a Presidência durante quase 400 dias, o que significa 
que, em oito anos de mandato do Lula, durante um 
ano o José Alencar governou este País. Em quase 
400 dias, ele permaneceu como Presidente, durante 
as viagens do Presidente Lula.

Entre os anos de 2004 e 2006, acumulou, com 
a Vice-Presidência, o Ministério da Defesa. Sua pas-
sagem pela Pasta foi fundamental para tranquilizar o 
setor, que, àquela época, encontrava-se imerso numa 
crise, por conta da deterioração da relação civil mili-
tar. Seu esforço apaziguador e sua habilidade política 
de mineiro prepararam o terreno sobre o qual se ali-
cerçaram as bases para a modernização das nossas 
Forças Armadas.

Aliás, não apenas no Ministério da Defesa, mas 
em toda atividade política, José Alencar ficou lembrado 
como um homem afável e construtor de pontes. Sem-
pre buscou o diálogo com a oposição nos temas que 
interessavam ao País.

Por sua larga visão e audácia nos negócios e na 
política, José Alencar já representava um orgulho para 
todos os brasileiros. Construiu, a partir do nada, uma 
das maiores empresas do ramo têxtil do País – não só 
do País, mas do mundo, como foi citado pelo Senador 
Armando Monteiro –, garantindo emprego e renda para 
dezenas de milhares de brasileiros.

Contribuiu, decisivamente, para eleger um ope-
rário à Presidência da República, participando da alta 
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cúpula de um governo que mudou a face do Brasil, 
um governo que resgatou milhões de brasileiros da 
pobreza extrema, que catapultou nossa economia ao 
posto de sexta maior do Planeta

Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-

nador Eduardo Lopes, presto muita atenção porque 
essa biografia é de um brasileiro que honra todos nós. 
Honra esta Casa, porque ele foi Senador e Vice-Presi-
dente da República, e todos esses feitos nós também 
reverenciamos. Eu, aqui, quando faleceu o Dr. José 
Alencar, tratei de recuperar o que ele havia tomado 
como iniciativa legislativa. Achei que era uma forma 
de homenageá-lo, especialmente pela sua condição 
de grande empreendedor que foi. Ele tinha um proje-
to, que era uma emenda à Constituição, tornando o 
Orçamento da União não como é hoje, e há um erro 
de interpretação, apenas autorizativo, mas tornando o 
Orçamento impositivo. A única iniciativa, eu diria assim, 
de peso legislativo foi essa emenda à Constituição. Eu 
a reapresentei e espero que haja a nomeação de um 
relator na Comissão de Constituição e Justiça, para 
continuar honrando a memória de José Alencar, que 
V. Exª, com muita justiça e oportunidade, homenageia 
da tribuna do Senado.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Agradeço, Senadora Ana Amélia, e também penso 
da mesma forma. Eu gostaria, e já falei em algumas 
oportunidades, de defender, realmente, o Orçamento 
dessa maneira, o Orçamento impositivo. Eu também 
defendo isso.

Mas os desígnios do Altíssimo ainda tinham re-
servada uma última, penosa e nobre missão para esse 
grande homem. Cumpria ainda a José Alencar legar 
ao seu povo uma belíssima lição de vida, uma lição de 
fé, coragem e determinação, uma lição de amor à vida.

Nos últimos 13 anos de sua existência, José Alen-
car lutou contra uma doença insidiosa e cruel, que lhe 
minava as forças e causava grande sofrimento, mas 
que jamais, jamais conseguiu abater o seu espírito.

Compreendendo o papel de homem público, José 
Alencar nada escondeu sobre o câncer que lhe aco-
metera. Falava com honestidade e franqueza sobre os 
sucessivos episódios da doença e do seu tratamento. 
Sempre bem-humorado, a cada vez que deixava o hos-
pital, chegava a brincar com o próprio quadro clínico: 
“Estou melhor do que das outras vezes”, ele repetia.

Cabe, aqui, lembrar um fato, um momento vivido 
junto com José Alencar, quando ele, recém-saído de 
uma sessão de tratamentos, feliz, disse: “Olha, eu es-
tou muito bem. Cheguei até a jogar futebol. Só estou 
triste com uma coisa: eu não pude comemorar do jeito 
que eu gosto, subindo no alambrado”. 

Então, vejam só, em meio a essa luta e sempre 
com esse bom humor, esse homem, como foi citado, 
levou de forma clara, transparente, real e verdadeira 
todas as situações que ele estava vivendo por causa 
da sua doença.

O seu comportamento simples, despojado, ame-
no, tornou-o uma figura íntima e familiar para o con-
junto da população.

José Alencar, sua coragem e sua disposição para 
a luta passaram a fazer parte da vida de cada brasileiro, 
especialmente para as milhares e milhares de famílias 
que têm que conviver com o câncer. Ele levou força e 
esperança, mostrou o caminho da fé inabalável e da 
serenidade no enfrentamento de uma situação tão difícil.

Esta foi, em minha opinião, a mais bela das li-
ções de vida que José Alencar nos legou: “O traço ca-
racterístico dos vencedores é jamais desistir”. E José 
Alencar foi até o fim um vencedor. Manteve o otimis-
mo, a alegria, a vontade de trabalhar pelo Brasil até o 
derradeiro suspiro.

A morte física faz parte da condição inescapável 
do ser humano. Saber viver com dignidade e paixão até 
o fim é o dom dos iluminados. Inúmeras vezes, José 
Alencar declarou: “Se Deus quiser me levar, ele não 
precisa do câncer para isso. E, se Ele não quiser que 
eu vá, não há câncer que me leve”.

Foi firmado nessa fé que ele resistiu bravamente 
ao avanço da doença. Todos os brasileiros foram teste-
munhas disso, e muito aprenderam com o seu exemplo.

Plenamente consciente do seu estado de saúde, 
José Alencar explicava que não tinha medo da morte, 
mas da desonra. Dizia, assim, no final: “Estou prepa-
rado para morrer, mas pretendo viver até quando for 
digno”. E foi com dignidade que viveu até o final.

E o que dizer de sua luta incansável contra as altas 
taxas de juros, que durante os oito anos dos seus dois 
mandatos foi a sua maior bandeira? Como integrante 
da cúpula do governo, esse discurso desagradava e 
chegou a gerar certo isolamento por parte de setores 
da imprensa, a ponto de ele certa vez afirmar: “A Cons-
tituição de 1988 acabou com a censura, exceto com a 
censura de bater nas taxas de juros”.

Ele era experiente empresário e, portanto, co-
nhecia os malefícios que as taxas de juros elevadas 
representam. 

O estímulo aos investimentos cedendo à aplicação 
na ciranda financeira. Os elevados custos da produção 
levando à redução da competitividade, principalmente 
frente aos produtos importados.

Hoje, quando o Brasil experimenta o crescimento 
continuado e caminha para a erradicação da miséria 
absoluta, José Alencar deve estar falando com a sua 
peculiar mineirice: “Viu, eu não falei para vocês?”.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo, por 
fim...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Devo dizer, por fim, Sr. Presidente, algumas palavras 
sobre o legado que o Vice-Presidente José Alencar 
deixou a nós, seus companheiros do PRB, o Partido 
Republicano Brasileiro.

O PRB traz na sua gênese a marca de José 
Alencar. Fundador da legenda foi ele quem sugeriu a 
alteração de seu nome de Partido Municipalista Reno-
vador para Partido Republicano Brasileiro.

Muito mais do que isso, contudo, ele imprimiu 
em nossa agremiação o seu exemplo de honra e pa-
triotismo.

José Alencar deu ao PRB não apenas o seu nome. 
Ele emprestou ao Partido a dignidade e a nobreza de 
sua notável biografia.

Ele garantiu que o PRB nascesse e se consoli-
dasse permanentemente fiel ao compromisso sagrado, 
inviolável e inegociável de fazer do interesse público a 
sua razão de existir.

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
Inspirado no exemplo de José Alencar, o PRB é 

movido pela inflexível determinação de contribuir para 
o progresso e o engrandecimento do Brasil.

A lição de humildade cívica e de dedicação à 
Pátria deixada por José Alencar calou fundo no co-
ração da nossa militância, de tal modo que será para 
sempre o alicerce de nossos princípios mais sagrados, 
mantendo viva a chama da nossa esperança no futuro 
grandioso da terra brasileira.

Encerro aqui, Sr. Presidente, com emoção e re-
almente com sentimento de gratidão, este pronuncia-
mento e esta homenagem ao José Alencar.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – BA) – Sena-
dor Eduardo Lopes, permite-me um aparte?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pois não, Senador.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – BA) – Se-
nador, vim até aqui porque não poderia deixar de 
aparteá-lo. Assim como o Senador Armando Montei-
ro, tive a honra...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Percebi a sua vontade, mas a impossibilidade por es-
tar na Presidência.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu tive 
a honra e a alegria de conviver com essa figura huma-
na que dignifica a todos nós. Foi Senador por Minas 
Gerais e, à época em que eu presidia a Federação 
das Indústrias do Estado do Pará, ele presidia a Fede-

ração das Indústrias de Minas e o Senador Armando 
presidia a Federação das Indústrias de Pernambuco. 
Convivemos juntos, pois o Senador Armando foi Presi-
dente da CNI. Esta figura, este brasileiro, José Alencar, 
sempre foi a pessoa que o Brasil todo conheceu como 
Vice-Presidente da República. Assim ele era como 
empresário, como Presidente da Federação, amigo, 
uma pessoa transparente nos seus ideais, na forma 
de conduzir a sua vida dentro da ética, da honra e da 
transparência. Eu fico aqui emocionado de ver V. Exª, 
no dia de hoje, prestar esta homenagem a este bra-
sileiro, amigo e reconhecido por todos, José Alencar. 
Quero aqui associar-me a esta homenagem...

(Soa a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ...e 

parabenizar o Brasil, que teve um filho da estirpe, da 
honra e da dignidade de José Alencar.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Termino com uma expressão que José Alencar 
citava muito. E o nosso Ministro Crivella também faz 
questão, muitas vezes, de manifestar: “O Ministério 
da Pesca é pequeno, mas o setor é um colosso!” José 
Alencar sempre dizia isto: “É um colosso!” Quero que 
esta homenagem seja, realmente, válida, e tenho cer-
teza que sim, porque é merecida. Termino com esta 
expressão: É um colosso!

Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o 
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Srª 
Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Eduardo Lopes, que 
falou pela Liderança do PRB.

Convido, agora, para fazer...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 

ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu 
tenho que ouvir...

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O próximo orador inscrito é o Senador Benedito 
de Lira. Por isso, ele fez a gentil advertência.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Ele disse assim: “Eu 
só lhe dei dez minutos. Não passe disso.” Então, eu 
vou atendê-lo com muito gosto.

Srª Presidente, eu quero fazer um registro: se 
minha mãe, D. Dadá, estivesse viva, teria feito aniver-
sário no dia 1º de abril. Penso que minha mãe era uma 
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das poucas verdades do dia 1º de abril. E, com o pas-
samento da minha mãe, tenho uma dor muito grande, 
que sinto até hoje. E não tenho nenhuma necessidade 
de que essa dor passe. É como se ela tivesse partido 
hoje. Assim, o passamento da minha mãe aos 57 anos 
de idade – muito nova a minha mãe – me abalou muito.

Depois da morte da minha mãe, nada me abalou 
tanto – convivi com outros passamentos, de amigos e 
até de familiares – do que o passamento de um ami-
go, Rony Lins.

Rony Lins foi meu empresário, meu assessor, 
empresário das minhas filhas e de uma série de artis-
tas no Brasil, um amigo pessoal, leal, verdadeiro, uma 
pessoa a quem tive o privilégio de apresentar Jesus, 
Srª Presidente. Bom pai de família, dois filhos, casado 
com Gabi, a quem mando o meu abraço, a minha soli-
dariedade e a manifestação do meu sofrimento junto.

No sábado passado, Senador Benedito, o Rony 
colidiu de frente com uma carreta, na região da Safra, 
na entrada de Cachoeiro do Itapemirim, às 5 horas da 
manhã. Ele simplesmente foi moído. Ele simplesmente 
foi moído, desfigurado; uma tragédia horrorosa!

As pessoas que conviveram com ele e as da mi-
nha convivência falam as mesmas coisas que estou 
dizendo, Srª Presidente. Eu nunca, depois do passa-
mento da minha mãe, fiquei tão abalado com a morte 
de alguém.

O Rony me acompanhou na CPI da Pedofilia, em 
quase todos os cantos deste País. Ontem comecei a 
abrir o YouTube, para ver as oitivas da CPI pelo Brasil 
e os locais onde aconteceram as prisões de pedófilos, 
gente indigna, que abusa de crianças no País. Ele esta-
va junto. No momento em que era decretada a prisão, 
ele estava sempre ali, do meu lado – nos momentos 
difíceis, de ameaça de morte, de uma série de coisas.

Ontem abri o YouTube para olhar a passagem 
da CPI em Arapiraca, Senador Benedito. Na hora da 
prisão daqueles religiosos que foram julgados e con-
denados por júri popular – diga-se de passagem – no 
seu Estado, estava ele lá, o Rony, do meu lado. Uma 
figura inesquecível!

E neste momento – não sei se terei outra opor-
tunidade, se terei disposição para fazer – expresso a 
minha gratidão a Deus por ter convivido com esse ra-
paz, com sua família. Para ele nada posso dizer, por-
que ele já passou, mas quero dizer à sua esposa e a 
seus filhos que vou continuar a postos, à disposição 
e que eles não serão desamparados. Não serão de-
samparados, porque amigo que é amigo não se pode 
deixar para trás nem sangrar no caminho. Reafirmo 
à esposa dele, à família que nós vamos continuar ao 
lado, no sentido de suprir todas as necessidades neste 

momento difícil do passamento do meu amigo Rony. 
O que fica é a saudade.

Se alguém entrar no YouTube e olhar as últimas 
palavras no celular de Rony Lins, verá uma mensagem 
tremenda de esperança, de vida. Está no celular dele 
e está no YouTube. Tive a felicidade ontem de olhar 
uma última foto que eu fiz, no dia do aniversário dele. 
Coloquei essas palavras dele na foto e postei no meu 
Facebook. Uma fala tão segura, tão determinada, gen-
til, amorosa, uma fala de ânimo, de força, de quem crê 
em Deus, de quem estava vivendo tudo aquilo.

Fica a saudade desse meu amigo, meu senti-
mento de dor e a minha solidariedade a essa família 
tão bonita, que o meu amigo Rony Lins construiu en-
quanto viveu.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Benedito de Lira, do meu Partido, 
de Alagoas.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, minha querida Senadora Ana Amélia, 
tenho muito alegria em tê-la como colega de Bancada 
e, ao mesmo tempo, companheira de Partido, Srªs e 
Srs. Senadores, na noite de hoje, venho tecer alguns 
comentários sobre instituições privadas que têm rele-
vantes serviços prestados a este País. Considero como 
se fossem o braço direito do Governo na educação, 
na formação profissional, em todas as atividades da 
iniciativa privada através dessas instituições.

Muitas vezes, ouvimos falar que nada no Brasil 
funciona, mas essa afirmação não corresponde à re-
alidade. Temos exemplos de instituições que servem 
de referência para o mundo. E dou como exemplo a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Em-
brapa. Entretanto, esse é apenas um dos exemplos 
que podem ser citados e que justificam sua existência 
com excelentes serviços prestados setorialmente e ao 
Brasil como um todo.

E o tema deste meu pronunciamento é o chamado 
Sistema S, que deve servir de motivo de orgulho para 
os brasileiros, pela eficiência que tem demonstrado 
na preparação de profissionais competentes para os 
mais diversos setores.

Qual é a razão do nome “Sistema S”? Sem dú-
vida, essa letra ressalta sua principal característica: 
serviço. O nome das entidades que compõem o siste-
ma se inicia sempre com essa palavra marcante: Ser-
viço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac); 
Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 
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Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat); Serviço Social 
do Transporte (Sest); e Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Sistema S é considerado tão importante para 
o País, que, em 2008, a revista Istoé Dinheiro publicou 
uma matéria sobre a instituição denominada “Máquina 
de Progresso”, pois impulsionou o desenvolvimento 
do País e mudou, para melhor, a vida do trabalhador.

Sobre sua história, é preciso lembrar que o siste-
ma surgiu quando o mundo se encontrava em convul-
são, meu querido presidente eterno da Confederação 
Nacional, Senador Armando Monteiro, em plena Se-
gunda Guerra Mundial. Corria o ano de 1942 quando 
o Conde Ermelino Mattarazzo liderou um grupo de 
industriais, entre os quais se encontravam outros no-
mes de grande importância no universo empresarial 
brasileiro, Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi, cujas 
participações foram fundamentais para a criação da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi, então, 
lançada a proposta de que os empresários financiariam 
o desenvolvimento sem depender do governo. Surgiu 
daí o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai). Além de suprir mão de obra qualificada para 
a indústria, a partir de contribuições privadas, a insti-
tuição teria um objetivo maior, que seria o de efetivar 
o projeto do desenvolvimento industrial.

Portanto, o embrião do Sistema surgiu de uma 
iniciativa totalmente privada e o financiamento ainda 
hoje decorre das contribuições que incidem sobre a 
folha de salários das empresas pertencentes à catego-
ria. Essas contribuições são repassadas às entidades 
para o financiamento das atividades de formação e 
aperfeiçoamento profissional – educação – e à melhora 
das condições de bem-estar social dos trabalhadores 
– saúde e lazer.

Srª Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, o 
Sistema S nasceu com a criação do Senai, durante 
um período de profunda convulsão no mundo, quan-
do acontecia uma guerra devastadora e o Brasil se 
encontrava em plena ditadura Vargas. Mas seus fun-
dadores olhavam muito além do simples horizonte de 
suprir as necessidades de mão de obra qualificada. 
Em seu idealismo e visão de futuro, os empresários 
fundadores pretendiam criar uma base sólida para o 
desenvolvimento industrial

Logo depois, em 1946, a Confederação Nacional 
do Comércio criou uma entidade para atender às suas 
próprias necessidades, com financiamento a cargo 
dos empresários do setor terciário da economia, de 
comércio e serviços: o Serviço Nacional de Aprendi-

zagem Comercial e sua entidade paralela, o Serviço 
Social do Comércio.

Passaram-se algumas décadas até que, em 1991, 
foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 
pela Confederação Nacional de Agricultura. Essa ins-
tituição, porém, cuida tanto das ações de formação 
profissional quanto da promoção social dos trabalha-
dores rurais.

Alguns anos mais tarde, a Confederação Nacio-
nal do Transporte criaria suas próprias entidades, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e 
o Serviço Social do Transporte, visando à melhora do 
bem-estar social dos trabalhadores dessa categoria.

A incorporação do Sebrae e do Sescoop trans-
formou o Sistema S em uma das maiores organiza-
ções do País, perdendo em capilaridade apenas para 
as redes públicas de ensino e de saúde. São 4.774 
unidades e pontos de atendimento fixos em todo o 
território nacional, e as matrículas anuais atualmente 
ultrapassam a casa dos 15,4 milhões de alunos. Só 
o Senai, a entidade mais antiga, recebeu, desde sua 
criação, cerca de 40 milhões de matrículas. Os profis-
sionais que terminaram os cursos oferecidos em todo 
o Sistema já ultrapassaram a casa dos 50 milhões.

Os quatro serviços de assistência social atendem, 
no total, mais de oito milhões de pessoas por ano – 
trabalhadores, familiares e comunidade em geral. O 
Sesc, o maior deles, já dispõe de mais de 1,3 mil es-
paços esportivos, mais de 800 serviços odontológicos 
e cerca de 250 centros culturais. O Sest, cuja criação 
tem menos de duas décadas, tem surpreendido po-
sitivamente, pois os atendimentos se aproximam de 
três milhões, sendo que só de consultas médicas são 
cerca de 2,6 milhões ao ano.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a contribui-
ção das empresas que sustenta esse formidável Siste-
ma é modesta – 2,5% sobre a folha de pagamento – e 
os números dos atendimentos comprovam a eficiência 
do Sistema e dos serviços prestados à comunidade pelo 
Senai/Sesi, Senac/Sesc, Senat/Sest, Senar e Sebrae.

Quanto ao Estado de Alagoas, posso dizer que 
são imensuráveis os benefícios dos programas de for-
mação e qualificação de profissionais, com destaque 
para o Projeto Viva Vida, que tem um papel prepon-
derante no enfrentamento à exploração de adolescen-
tes em Alagoas. Esse projeto se destina a jovens em 
situação de exploração sexual e promove a elevação 
da escolaridade, a profissionalização, os cuidados 
com a saúde, o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários e a inserção no mercado de trabalho, 
um dos fatores mais importantes para o futuro do ci-
dadão, e já vem se desenvolvendo em Alagoas desde 
2011, reunindo as atuações das entidades do Sistema 
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S, de órgãos governamentais e de organismos não 
governamentais.

As entidades procuram oferecer os cursos mais 
adequados às necessidades regionais.

O Senai-AL oferece cursos em diversas moda-
lidades, como alimentos, automotivo, eletricidade, in-
formática, construção civil, artes gráficas, eletrônica, 
gás/petróleo, instrumentação, metalmecânica, refrige-
ração, segurança e solda, mesmo porque não adianta-
ria oferecer formação em áreas de baixa ou nenhuma 
demanda no Estado.

O Senac atua em Alagoas por meio das três uni-
dades da capital – Poço, Centenário e Farol –, mas 
também se faz presente no interior do Estado por 
meio das Unidades Móveis (carretas) e da Unidade 
de Arapiraca, a segunda cidade mais importante do 
meu Estado, Senador Armando. Por meio dos proje-
tos de inclusão, o Senac tem beneficiado milhares de 
pessoas na capital e no interior do Estado. E merecem 
destaque, ainda, o Programa Social de Gratuidade e 
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Pronatec, que demonstram o compromis-
so da entidade com o desenvolvimento do País na de-
mocratização do acesso ao ensino profissional. São 
oferecidas aos alagoanos muitas vagas gratuitas em 
vários cursos, desde a formação inicial ao nível técnico.

As opções de formação profissional oferecidas 
pelo Senac variam bastante, podendo-se mencionar 
artes e comunicação, beleza e estética, gastronomia, 
gestão de negócios, idiomas, informática, infraestrutura, 
meio ambiente, moda, saúde, turismo e hospitalidade.

V. Exª está aí com o microfone a postos e eu gos-
taria, com muito prazer, de ouvir V. Exª, que tem abso-
luto e profundo conhecimento com relação a esta insti-
tuição a que eu agora presto as minhas homenagens. 

Ouço V. Exª com muita alegria, Senador.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 

Meu caro Senador Benedito de Lira, eu acho que essas 
palavras que V. Exª traz hoje, neste final de sessão, 
são muito importantes, pois são o testemunho de um 
homem público como V. Exª, que, com isenção, mas, 
sobretudo, com um conhecimento do que é essa ins-
tituição, do papel que essas entidades cumprem na 
vida do País, sabendo V. Exª, nesse caso, o quanto 
esse Sistema tem feito pelo seu Estado, o nosso que-
rido Estado de Alagoas. Quero dizer a V. Exª que há 
um ditado lá na minha terra que diz que não se atiram 
pedras em árvores que não dão frutos. Frequentemen-
te, de maneira equivocada, algumas vozes se levan-
tam contra esse Sistema; investem contra o Sistema. 
Ora, a longevidade dessas instituições, que comple-
tam quase 70 anos, e o acervo de realizações são a 
melhor forma, a mais eloquente forma de responder 

a esses que querem macular a imagem dessas insti-
tuições. Veja V. Exª: num país cuja marca tem sido a 
da descontinuidade dos programas, uma instituição só 
sobrevive há quase 70 anos, de maneira continuada, 
permanente, realizando serviços em áreas estratégicas, 
porque verdadeiramente cumpre o seu papel, graças a 
um modelo muito inteligente de financiamento, porque 
sabe V. Exª que só existem três formas de financiar a 
educação profissional: o modelo ultraliberal, que é o 
modelo que prevalece nos Estados Unidos, em que as 
grandes empresas é que fazem programas de forma-
ção, um modelo que foi tragicamente experimentado 
em alguns países da América Latina em que tudo era 
o setor público que realizava... Mas, com essa tragédia 
da inflação, dos anos de instabilidade que marcaram a 
vida desses países, muitos desses programas foram 
descontinuados. Mas, no Brasil, graças a esse modelo 
inteligente de financiamento, em que houve, por assim 
dizer, uma autotributação das empresas, os progra-
mas puderam ser continuados, num País cuja marca, 
volto a dizer, foi, em muito tempo, a da instabilidade 
e a da descontinuidade dos programas. Então, eu me 
congratulo com V. Exª. Tive a honra de ser dirigente 
desse sistema no meu Estado e no plano nacional. 
Estarei sempre, não por nenhum espírito corporativo, 
que não me move... O meu mandato não é um mandato 
que se coloque na defesa de uma corporação, mas é, 
sobretudo, o reconhecimento ao extraordinário papel 
que esse Sistema cumpre. É evidente, meu caro Sena-
dor Benedito, que todas as construções humanas são 
suscetíveis de aperfeiçoamento. O Sistema tem que 
se renovar continuamente para poder cumprir a sua 
missão institucional. É essa capacidade de renovar-se 
que tem garantido a longevidade do Sistema. Meus 
cumprimentos. Eu agradeço a V. Exª.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/ PP – AL) – Eu 
é que agradeço a V. Exª, nobre Senador. O seu aparte 
ficará incorporado às minhas manifestações. 

Essas são, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senado-
res, as instituições mais tradicionais e cuja existência 
já ultrapassa seis décadas de bons serviços prestados 
a milhões de brasileiros, não apenas no meu Estados, 
mas nos 27 Estados das Federação.

Mais recentemente, vimos a criação de outras 
entidades às quais o País deve muito, a exemplo das 
duas pioneiras.

O Senar já tem uma gama de serviços prestados 
na área de formação profissional rural, destacando-se 
os cursos nas áreas de agricultura, pecuária, silvicul-
tura, totalizando 163 diferentes ocupações. 

O Senat, uma entidade bastante jovem, certa-
mente se faz reconhecer por seus cursos técnicos: 
transporte rodoviário de passageiros e logística.
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O Sebrae, sobejamente conhecido pelos nobres 
colegas, em Alagoas e no resto do Brasil, oferece for-
mação em agronegócios, comércio varejista, indústria, 
turismo e artesanato.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, foram dé-
cadas para construir a imagem sólida que é sinônimo 
de eficiência do Sistema S. Tentar denegrir ou esfa-
celar essa imagem é uma tarefa fadada ao fracasso.

É o que posso dizer sobre os detratores que, nos 
últimos tempos, tentam sobressair atirando pedras 
nas vidraças de uma instituição que surgiu da iniciati-
va privada, do esforço de empresários idealistas que 
visavam ao progresso e ao desenvolvimento do País 
e cuja sustentação apenas utiliza a máquina pública 
devido ao fato de as contribuições se basearem na 
folha de salários.

A arrecadação do Sistema S impressiona, sim, 
mas impressionam ainda mais os números de profis-
sionais formados e colocados no mercado de trabalho: 
mais de 15 milhões de matriculados ao ano na atualida-
de e mais de 50 milhões de profissionais já formados.

Não estou, com isto, Srªs e Srs. Senadores, que-
rendo afirmar que não existe a possibilidade de ocor-
rerem irregularidades. Se forem constatadas, devem 
ser apuradas, com a devida punição dos culpados. 
Porém, o Sistema S, como um todo, é um exemplo de 
eficiência na educação, na formação profissional e na 
assistência social a ser aprendido por muitos dirigentes 
públicos, para que o País possa evoluir e proporcionar 
mais bem-estar aos que nele vivem.

Por isso, Srª Presidenta, eu queria, nesta opor-
tunidade, me congratular com o Sistema S, porque 
ele não tem trazido benefícios apenas aos carentes 
do meu Estado, dando formação profissional, fazendo 
com que eles possam ocupar um lugar de emprego 

com mais facilidade, qualificado, mas, sim, pelo que o 
Sistema oferece ao País como um todo. 

Reafirmo: o Sistema S, na educação, no serviço 
social, é um dos braços direitos do Governo.

Muito obrigado, Presidenta. 
Meus cumprimentos a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Obrigada. Cumprimento o Senador Benedito de Lira. 
De fato, eu, como Senadora pelo Rio Grande do 

Sul, o Senador Paulo Paim, que já falou disto da tri-
buna, e o Senador Pedro Simon sabemos do que faz 
todo o Sistema S no Rio Grande do Sul em favor da 
profissionalização em todos os níveis das áreas eco-
nômicas referidas por V. Exª.

Então, eu também queria renovar e reforçar os 
argumentos.

Há, sobre a mesa, dois requerimentos:

O requerimento do Senador Blairo Maggi re-
querendo, nos termos do art. 154, § 7º, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a realização 
de sessão de debate temático para tratar da 
infraestrutura do Brasil, especificamente dos 
problemas com a logística e a precária situa-
ção dos portos brasileiros, principalmente no 
escoamento da nossa safra.

O outro requerimento. 

Nos termos do inciso IV, do art. 154, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, requer 
a realização da sessão temática do Senado 
Federal para debater políticas de combate à 
seca, fenômeno que atinge diversas áreas do 
País, especialmente o semi-árido nordestino. 
Do Senador Humberto Costa.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os expedientes lidos vão à publicação.

Convido a fazer uso da palavra como orador, pela 
Liderança do PSDB, o Senador Flexa Ribeiro.

Enquanto o Senador Flexa Ribeiro chega, há 
sobre a mesa os Requerimentos nºs 236, 237, 239, 
240 e 245, de 2013, dos Srs. Senadores Humberto 
Costa, Cícero Lucena, Jorge Viana, Vital do Rêgo e 
Valdir Raupp, solicitando licença dos trabalhos da Casa.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Senadora Ana Amélia; Srs. Senadores, quero também 
fazer aqui, Senador Benedito de Lira, minhas as pala-
vras que já foram proferidas – de apoio ao pronuncia-
mento de V. Exª – pelo Senador Armando Monteiro e 
pela Senadora Ana Amélia, de apoio à instituição Sesi, 
Senai, o Sistema S de forma geral.

Os trabalhos e o apoio que o Sistema S vem dan-
do ao nosso País – como V. Exª bem colocou – é de 
reconhecimento nacional. Enquanto há – como disse o 
Senador Armando – uma descontinuidade nas ações 
de governo, o Sistema S vem, ao longo de 70 anos, 
mantendo uma trajetória de apoio à qualificação da 
mão de obra, ao ensino profissional e também à ação 
social voltada a todos os trabalhadores brasileiros e à 
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formação, Senadora Ana Amélia, de gestores, de qua-
lificação também dos empresários, em especial aque-
les que mais precisam, que são os micro, pequenos e 
médios empresários.

Então, eu quero também congratular-me com o 
Senador Bendito de Lira, que trouxe à tribuna, neste 
final de tarde e início de noite de hoje, o seu pronun-
ciamento.

Vinha hoje, Senadora Ana Amélia, falar sobre a 
discussão do novo Código de Mineração. Aguardamos 
há quatro anos, no Senado, no Congresso Nacional, 
o envio de proposta de revisão, por parte do Governo, 
do Executivo, mas lamentavelmente essa proposta de 
revisão do Código de Mineração não chega até nós.

Eu hoje, na Comissão de Serviços de Infraes-
trutura do Senado Federal, aprovei um requerimento 
abrindo uma discussão, além dos projetos que já tive 
oportunidade de oferecer para apreciação do Con-
gresso Nacional, para que possamos debater o novo 
Código de Mineração, com várias audiências públicas. 
Mas não o farei hoje em função do adiantado da hora e 
porque quero dedicar o tempo que V. Exª me concede 
pela Liderança do PSDB para festejar o aniversário de 
Marabá. E falo para todos os meus amigos e minhas 
amigas do Pará, especialmente do Município de Marabá. 

No dia cinco de abril, sexta-feira próxima, Mara-
bá, um Município tão querido do meu Estado do Pará, 
completará 100 anos, o seu primeiro centenário de 
emancipação política.

Marabá é o quarto maior Município do meu Es-
tado em população, com quase 240 mil habitantes, 
e ocupa uma posição estratégica na região sudeste 
do meu Estado. O Município cresce, desenvolve-se, 
destacando-se em relação não só aos Municípios do 
Estado do Pará, mas – diria – aos Municípios do Bra-
sil como um todo.

Em 2010, a revista Veja chegou a classificar Mara-
bá como o Tigre da Amazônia, dando destaque, como 
eu disse, ao crescimento econômico do Município, que 
beirava, àquela altura, uma taxa de crescimento da 
ordem de 20% ao ano. 

Sexta-feira próxima, Senador Benedito de Lira, 
o Município de Marabá festeja o seu primeiro cente-
nário. E eu não poderia deixar de vir aqui mostrar a 
satisfação que une todos os paraenses de todas as 
nossas regiões em comemorar esse primeiro cente-
nário de Marabá.

Também gostaria de registrar todos os projetos 
que tramitam em benefício do Estado do Pará, as re-
giões sul e sudeste do meu Estado, em especial o 
Município de Marabá.

Marabá ocupa, como eu disse, uma posição es-
tratégica. Ele é um Município-polo. Talvez, eu tenho 

absoluta certeza, seja, em um futuro bem próximo, 
um Município da maior importância no cenário nacio-
nal, porque ele tem o privilégio de ser atendido pelos 
diferentes modais de transportes, do aeroviário, do 
rodoviário, do ferroviário e, espero, proximamente, 
resolvido o problema do derrocamento do Pedral do 
Lourenço, do aquaviário também. Ele é cortado pela 
Rodovia Transamazônica, pela BR-230, pela BR-155, 
a antiga PA-150, pela Ferrovia de Carajás e banhado 
por dois Rios, o Tocantins e o Itacaiúnas.

Marabá é logisticamente fundamental ao Pará 
e ao Brasil, pois reúne, como eu disse, todos os mo-
dais de transporte. O hidroviário, a que me referi ao 
final, não está implantado, como não está implantado 
no Brasil inteiro. Isso é, eu diria, uma falta de visão do 
Governo Federal em não implantar, definitivamente, 
no Brasil, o sistema de transporte hidroviário, que é, 
sem sombra de dúvida, o que transporta, por menor 
preço, a produção nacional e que tem o menor custo 
de conservação.

Então, para que possamos ter a Hidrovia do To-
cantins, uma parte da sonhada Hidrovia do Araguaia-
-Tocantins, que vai unir o Brasil do Centro-Oeste, aqui 
próximo de Brasília, até a foz do Rio Amazonas, falta o 
derrocamento do Pedral do Lourenço, que são 45km de 
pedral em frente ao Município de Itupiranga, no trecho 
que vai, da Hidrovia Tocantins, de Marabá até Tucuruí. 

Disse isso e comuniquei aos amigos e às amigas 
da região do sul e sudeste do Pará, em especial de Ma-
rabá, encaminhando um vídeo em que o Diretor-Geral 
do DNIT, General Fraxe, assumia um compromisso de 
público, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, de 
que o Pedral do Lourenço será licitado agora em maio 
próximo. E o General Fraxe assumiu esse compromis-
so dizendo que com o projeto da Companhia Vale ou 
sem o projeto da Companhia Vale ele licitará o Pedral 
do Lourenço agora em maio. 

Essa é uma notícia auspiciosa e é necessário 
repeti-la, para que possamos, em conjunto, todos os 
amigos e as amigas de Marabá, festejarmos como 
ponto de partida do primeiro centenário, Senador Pe-
dro Taques, do Município de Marabá.

Temos várias obras importantes, como eu dis-
se, para Marabá. O Governador Simão Jatene, com o 
compromisso que tem de desenvolvimento de todo o 
Estado do Pará, tem a sua vista voltada, sem sombra 
de dúvidas, para as regiões sul e sudeste do nosso 
Estado e para o Município de Marabá. Lá, construiu, no 
seu primeiro governo, um hospital regional de média 
e alta complexidade, que levou a saúde de qualidade 
para os habitantes daquela região do meu Estado, 
hospital esse sediado no Município de Marabá. Lá, 
agora, determinou que a Uepa – Universidade Esta-
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dual do Pará instalasse um curso de Medicina para 
que pudesse atender, com médicos, aquela região do 
nosso Estado, com esse curso de medicina, na cidade 
de Marabá, onde, lá, já estão diversas universidades: 
a Universidade Federal do Pará, a Universidade Ru-
ral da Amazônia e a Universidade Estadual do Pará, 
contribuindo para o desenvolvimento e para a forma-
ção dos jovens e das futuras gerações de paraenses 
que vão ajudar a desenvolver o Estado e as nossas 
regiões sul e sudeste.

E várias outras obras, como a repavimentação, a 
reconstrução da PA-150, que liga Belém até Marabá. 
Ela estará, por determinação do Governador Simão 
Jatene, totalmente repavimentada até início do próxi-
mo ano de 2014, desde, como eu disse, a alça viária, 
na saída de Belém, até o Município de Marabá. E o 
restante da PA-150, que liga Marabá até o extremo sul 
do nosso Estado, não pôde ser feita pelo Governador 
Simão Jatene porque foi, em anos atrás, federaliza-
da, na tentativa, Senador Benedito de Lira, de que 
federalizando aquela rodovia estadual, ela tivesse a 
atenção do Governo Federal. E está lá abandonada a 
BR-155 totalmente abandonada, que é um trecho da 
antiga PA-150. 

Também o General Fraxe disse, nessa audiência 
na Comissão de Infraestrutura, que irá cancelar o con-
trato da empresa que lá estava, estaria, deveria estar 
fazendo a recomposição da BR-155, para, em segui-
da, licitar novamente e, efetivamente, fazer a recupe-
ração e, posteriormente, a reconstrução – que é isso 
o que precisa ser feito – da BR-155. Aí, sim, tendo a 
PA-150, em seu trecho ainda estadual e em seu trecho 
federalizado, como espinha dorsal de nosso Estado, 
totalmente reconstruída e, com isso, dando condições 
de mobilidade para aquela região do Estado do Pará.

E vários outros projetos que são levados à con-
dição da atividade rural, da pecuária, do agronegócio, 
de turismo, todos eles que tornam aquela região do 
meu Estado uma região que pulsa para o desenvolvi-
mento no caminho do projeto, do Governador Simão 
Janete, de desenvolvimento e de melhoria. Não basta 
desenvolver, é preciso desenvolver e fazer com que 
a qualidade de vida dos paraenses também melhore, 
ou seja, desenvolver econômica e socialmente todo o 
Estado do Pará.

Eu quero aqui, finalizando este festejo que faço do 
1º Centenário do Município de Marabá que transcorrerá 
na próxima sexta-feira, dia 05 de abril, mandar... E o 
faço, Senador Benedito de Lira, o encaminhamento à 
Mesa de um requerimento de votos de aplauso. Quero 
aqui parabenizar meu amigo e Prefeito de Marabá, ex-
-Deputado Estadual, João Salame. Quero parabenizar 
também sua esposa, minha Senadora Suplente, Bia 

Cardoso, esposa do Prefeito de Marabá, João Salame, 
que me dá a honra de ser minha segunda suplente. 
Eu digo a ela que ela não é suplente de Senador, mas 
Senadora Suplente, ou seja, ela está em condições de 
assumir o mandato de Senadora e tão bem faz seu 
trabalho, agora como Primeira Dama do Município de 
Marabá, no desenvolvimento e na assistência social 
daquele Município.

Quero também festejar aqui, com votos de aplau-
sos, Senador Benedito de Lira, e o faço. Nos termos 
do Requerimento 222 do Regimento Interno – e ou-
vido o Plenário –, que seja consignado nos Anais do 
Senado voto de aplauso ao Município de Marabá que, 
como disse, completará, no dia 5 de abril próximo, 100 
anos de emancipação. Que esse voto de aplauso seja 
levado, então, ao Prefeito João Salame, à sua esposa 
e Senadora Suplente, Bia Cardoso, ao Vice-Prefeito 
Luiz Carlos Pires, aos Srs. Vereadores da Câmara 
Municipal de Marabá – a todos eles –, que ajudam o 
Prefeito Salame a administrar o Município. 

O voto de aplauso deve ser levado também ao 
Presidente da Associação Industrial e Comercial de 
Marabá – em seu nome, quero festejar aqui todo o 
segmento produtivo daquele Município –; aos traba-
lhadores de Marabá e da região; aos Deputados que 
têm atuação política naquela região e em Marabá, o 
Deputado Federal Wandenkolk Gonçalves, o Deputado 
Federal Asdrubal Bentes, o Deputado Federal Zequinha 
Marinho, o Deputado Estadual e ex-Prefeito de Mara-
bá Tião Miranda, a Deputada Estadual Tetê Santos, a 
Deputada Bernadete Ten Caten.

Tenho a certeza absoluta de que todas essas pes-
soas têm uma parcela de colaboração para construir o 
desenvolvimento desse Município, que tanto orgulha 
o Estado e também o nosso País.

Senador Benedito de Lira, essas são as minhas 
palavras no pronunciamento de hoje. Que V. Exª dê 
guarida ao requerimento de voto de aplauso que aqui 
foi enunciado por este orador!

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, a Srª 
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Agradeço a V. Exª o pronunciamento. A Presi-
dência dará sequência ao requerimento, de acordo com 
o que estabelecem as regras do Regimento da Casa.

Tenho muito prazer e alegria em conceder a pa-
lavra, pela Liderança do PP, a S. Exª a Senadora que 
honra e dignifica o Estado do Rio Grande do Sul nesta 
Casa e no Congresso Nacional, a Senadora Ana Amélia.

Tem a palavra V. Exª.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Li-
derança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, caro 
Presidente Benedito de Lira.

Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, atentos e 
zelosos servidores da Casa, essa tarde foi de muita 
efervescência, porque estamos aqui, na Casa da Repú-
blica, tratando de encontrar saídas para uma questão 
crucial, relacionada à harmonia de convivência numa 
família chamada Federação. Só que essa família está 
muito desorganizada, está muito encrencada, Senador 
Benedito de Lira, porque a prima rica, a União, con-
centra um volume maior, substancial, mais de 60% de 
tudo o que é arrecadado com impostos. Os Estados 
são os primos remediados dessa família chamada Fe-
deração, e os Municípios, como temos repetido aqui, 
são os primos pobres da Federação.

É exatamente nesse campo de conflitos entre os 
entes federados que nós estamos tratando de encon-
trar saídas para equilibrar um pouco mais as finanças 
extremamente combalidas e fragilizadas dos Municí-
pios, em maior escala, e dos Estados, em escala mé-
dia. A União faz o seu papel como dona do pedaço, 
como dona do orçamento, como dona da maior receita 
e da maior fatia.

Aqui, estamos discutindo – a votação ficou para 
a semana que vem – o FPE, que é o Fundo de Parti-
cipação dos Estados, estamos discutindo como é dis-
tribuído esse dinheiro, por determinação do Supremo 
Tribunal Federal. A Medida Provisória nº 599 cria fun-
dos para compensar os Estados das perdas que terão 
com a definição de uma única alíquota especialmente 
nas Regiões Sul e Sudeste, que é de 4% para todas 
as relações industriais e comerciais.

Essa redução para 4% tem o objetivo, segundo 
argumentação do Governo, de acabar com a guer-
ra fiscal. Serviram, é claro, esses incentivos fiscais 
para estimular o desenvolvimento no Nordeste. Mui-
tas empresas do meu Estado, especialmente do setor 
coureiro-calçadista, saíram do Rio Grande com car-
gas pesadas e com infraestrutura complicada, foram 
para o Ceará, para a Bahia e para outros Estados do 
Nordeste e, hoje, estão em situação confortável, exa-
tamente porque foram beneficiadas pelos incentivos 
fiscais. Mas é hora de se criar um ambiente novo, de 
maior harmonia, nessa família que está fora de tom, 
que está desarmonizada e encrencada, para que se 
possa obter um desenvolvimento regional – V. Exª 
comandou a nossa Comissão de Desenvolvimento 
Regional (CDR) – de maneira mais adequada e mais 
justa também, caro Presidente. Por isso, nós estamos 
fazendo esse grande esforço.

O Senador Walter Pinheiro, Relator da questão 
relacionada ao FPE, fez um grande trabalho de enten-
dimento, mas, como ele mesmo reconheceu, é muito 
difícil achar um denominador comum para uma disputa 
de 27 contra 27. Cada região, cada Estado tem lá as 
suas razões para isso.

Fiz esse preâmbulo, para dizer que nós Senado-
res do Rio Grande do Sul – Pedro Simon, Paulo Paim 
e eu – trabalhamos, fizemos mais de uma reunião com 
o Relator Walter Pinheiro, para posicionar os pleitos do 
Rio Grande em relação às mudanças nessa partilha do 
FPE – Fundo de Participação dos Estados. O Relator 
os acolheu. Porém, ele está encontrando um caminho 
que os compatibiliza, eu diria, na maior parte do tem-
po. Na verdade, empurra um pouco para o futuro, para 
não dizer, no popular, que “empurra com a barriga”, 
um problema que é de difícil solução, reconheço. Mas, 
de qualquer maneira, é a forma política de tratar, de 
cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou 
a esta Casa em relação ao FPE.

Nós, os Senadores pelo Rio Grande do Sul, en-
caminhamos uma emenda coletiva dos três Senado-
res, para que o Relator Walter Pinheiro a acolhesse. 
Ele tem dificuldade, porque o que nós solicitamos 
pode ter interferência negativa ou positiva sobre ou-
tras regiões. O fato é que nós estamos fazendo o nos-
so papel no Senado Federal. Mas fazemos isso não 
em solidariedade ao Governo que está no cargo hoje. 
Nós estamos cumprindo um dispositivo constitucio-
nal, porque o Senador é o representante e o defensor 
do Estado, enquanto, na Câmara, os parlamentares 
são os representantes da população. Aqui, nós repre-
sentamos o Estado, e, por isso, são três Senadores 
pelo Rio Grande, três Senadores por São Paulo, três 
Senadores por Alagoas, três Senadores pela Bahia, 
três Senadores pelo Espírito Santo, da Senadora Ana 
Rita. E é exatamente com essa responsabilidade que 
encaminhamos a emenda.

Agora, enquanto aqui nós estamos fazendo nosso 
papel, defendendo que o Estado não perca receita do 
FPE, fico surpresa, como Senadora que se está esfor-
çando por isso, ao saber, pela imprensa, Sr. Presiden-
te, que o Governo do Estado sacou R$4,2 bilhões dos 
depósitos judiciais, que deveriam ser intocáveis! Quatro 
bilhões e duzentos milhões de reais dos depósitos ju-
diciais foram sacados para quê, Senador? Para pagar 
e seguir custeando as despesas do Estado, como a 
folha de pessoal, salários e até já o 13º salário no final 
do ano. Eu queria saber qual é a garantia de retorno 
para aqueles que estão demandando a Justiça e que 
terão suas soluções nesse período. Qual é a garantia?

Duas coisas são inadequadas: pegar dinheiro de 
uma fonte indevidamente para jogar no custeio do Es-
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tado e deixar sem garantia essas pessoas. Se resolvido 
o problema dessas pessoas na Justiça, se a solução 
for favorável a elas, elas terão direito de repor esse di-
nheiro. E o dinheiro não está lá, porque o Estado, com 
mão de ferro, usou o dinheiro para pagar salários e 
também despesas previstas no Orçamento do Estado.

Estou, portanto, preocupada, porque, enquan-
to, aqui, nós trabalhamos para garantir que o Estado 
não perca, o Estado gasta, e está gastando, aparen-
temente, muito mal. Essa preocupação se dá porque 
não há, segundo o secretário da Fazenda, previsão 
de reposição dos valores que foram sacados da conta 
dos depósitos judiciais. Não há previsão de reposição, 
o que deixa mais grave a situação.

Então, por isso, eu queria dizer que essa situa-
ção de fragilidade das finanças do Rio Grande do Sul é 
resultado de uma combinação de gastos em demasia, 
especialmente com a concessão de muitos reajustes 
a algumas categorias. Se a concessão fosse feita para 
todas as categorias, poderia ser uma democratização, 
isso seria justo. Mas algumas categorias foram bene-
ficiadas, não todas. O piso dos professores não está 
sequer sendo pago conforme determina a lei, meu caro 
Presidente Benedito de Lira.

Então, veja só: é contraditório que não se cum-
pra uma determinação legal, que é o piso nacional dos 
professores, no meu Estado, e que se deem reajustes 
acima dos níveis de inflação, como aconteceu. Isso vai 
comprometer o futuro.

Estou chamando a atenção para esses aspectos, 
para, exatamente, não haver mal-entendido por parte 
das pessoas no Rio Grande. Não! Aqui, nós estamos 
defendendo o Estado do Rio Grande do Sul, mas nós 
esperamos que haja responsabilidade por parte do 
Governador do Rio Grande em relação ao controle 
dos gastos, ao cuidado com essas despesas, porque 
senão o nosso trabalho de garantir a receita via Fundo 
de Participação poderá ser neutralizado pela gastança 
que continua a ser feita.

Então, temos de ter cuidado e de zelar por isso. 
Nós vamos continuar defendendo o Rio Grande. Eu 
vou continuar defendendo-o, bem como o Senador 
Simon – tenho plena convicção disto – e o Senador 
Paulo Paim, da mesma forma. Nós queremos e vamos 
ajudar, mas isso me preocupa muito, pela missão que 
temos aqui na representação do Senado.

Para agravar ainda mais a situação, meu caro 
Presidente, as dívidas de precatórios do Rio Grande 
do Sul, depois da deliberação do Supremo de que elas 
têm de ser pagas e não podem ser parceladas, de que 
não pode haver deságio, somam, hoje, R$8 bilhões. 
São R$8 bilhões! Então, é uma situação muito com-
plicada. E as alterações que estão sendo desenhadas 

na questão da alíquota única de 4% e também outras 
questões relacionadas a compensações, ao Fundo de 
Compensação, são temas cruciais para o nosso Estado.

Nosso Estado, no início deste ano, amargou, cho-
rou, lamentou, sofreu com um gravíssimo problema: a 
morte de 241 jovens, em sua maioria, num pavoroso 
incêndio naquela boate.

Amanhã, Senador, nós, os três Senadores do 
Rio Grande, e outros Senadores de outros Estados 
que integram uma comissão temporária faremos a 
primeira audiência pública de duas ou três audiências. 
Poucas serão as audiências, porque teremos 60 dias 
para examinar alternativas de um marco regulatório 
nacional, de medidas preventivas para evitar uma mor-
tandade tão violenta e tão grande quanto a que vimos 
em Santa Maria.

Nós não queremos mais isso. Não queremos que 
mais famílias brasileiras, em outras cidades, em ou-
tras regiões, sofram o que aquelas famílias da cidade 
de Santa Maria – uma cidade universitária e também 
base militar, base área e unidade do Exército – sofre-
ram com a perda de seus filhos. Mães perderam o filho 
único. Pais e mães perderam dois filhos no mesmo dia, 
no mesmo incêndio. Então, esse drama, essa tragé-
dia não se pode repetir. Nós temos de fazer tudo não 
para remediar, mas para prevenir. Esse será o nosso 
trabalho a partir de amanhã.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – A Mesa agradece à nobre Senadora e se 
solidariza com o sentimento de S. Exª.

Dando continuidade, concedo a palavra, como 
oradora inscrita, à Senadora Ana Rita.

V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, colegas Senadoras, colegas Senadores, 
espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Se-
nado, ocupo hoje a tribuna para destacar os dez anos 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), comemorados no mês passado. São 
dez anos de existência e de luta em favor da garantia 
de direitos e da ampliação da cidadania da população 
negra, além da destacada atuação da Seppir na cons-
trução de políticas públicas que assegurem a conso-
lidação da igualdade racial no Brasil.

Como Presidenta da Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado e parceira da Seppir no Congresso 
Nacional, fiz questão de prestigiar a bela cerimônia de 
comemoração dos seus 10 anos, no Teatro Nacional, 
em Brasília, no último dia 21 de março. O evento contou 
com a presença da Ministra Luiza Bairros, de artistas, 
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intelectuais, movimentos sociais, movimento negro e 
colegas Parlamentares.

A criação da Seppir, em 21 de março de 2003, 
pelo ex-Presidente Lula, coincide com uma data sim-
bólica para o povo negro, pois esse é o Dia Internacio-
nal de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, 
instituído pela ONU, em referência a um massacre de 
jovens que lutavam contra a segregação racial na Áfri-
ca do Sul, em 1960.

Na ocasião, 20 mil pessoas protestavam con-
tra a Lei do Passe, que regulava onde era permitida 
a circulação da população negra naquele país. Em 
resposta à manifestação pacífica, a polícia do regime 
de apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, 
resultando em 69 mortos e 186 feridos.

É com esse espírito de coragem e de ciência da 
necessidade de superação de injustiças e de desi-
gualdades que a Secretaria tem atuado nesta última 
década; sem dúvida, uma década memorável e de sig-
nificativos avanços para a população negra.

Quero aqui destacar que a criação da Seppir é 
parte da reivindicação histórica do movimento negro 
brasileiro e marca um momento singular da história 
do nosso País, no qual o Estado brasileiro altera pro-
fundamente o trato com relação à questão racial no 
Brasil e assume o compromisso de tratar com a devida 
atenção e responsabilidade esse tema. 

Ao criar um órgão, para tratar especificamente 
das questões raciais, o Estado assume que há, de 
fato, uma cultura racista no Brasil, estruturante de 
inúmeras distorções e desigualdades. Mais do que 
isso, Sr. Presidente, o Estado passa a assumir para si 
a responsabilidade de criar mecanismos e ações que 
enfrentem, de maneira efetiva, essa realidade, ao con-
trário de momentos precedentes, quando a questão 
racial não era tratada como prioridade, sendo muitas 
vezes ignorada por um racismo institucional perverso 
que relegava a população negra à marginalidade, à 
miséria e às violências de todos os tipos.

Não era aceitável que um País que tem 50,7% 
da sua população composta por negros e negras, com 
uma história profundamente marcada pela violência e 
pelo racismo, que se estende desde o período da es-
cravidão, passando por um processo de abolição mal 
conduzido, por um longo período de ditadura, até o 
recente ambiente democrático em que vivemos, con-
tinuasse inviabilizando essa parcela tão significativa 
da nossa população.

Por anos e anos, a população negra resistiu bra-
vamente e empunhou, sozinha, a luta para desmistificar 
a ideia de um País com plena democracia racial, onde 
as diferentes raças convivem harmoniosamente, ou 

mesmo da necessidade de enfrentar o racismo velado, 
ainda generalizado no seio da sociedade.

É claro que ainda temos inúmeros desafios para 
superar o racismo e seus nefastos efeitos na vida de 
cada cidadão e cidadã, negro e negra do nosso País, 
mas não podemos negar os muitos avanços que tive-
mos no último período, especialmente nos últimos dez 
anos, quando a população brasileira se pôs a refletir 
sobre esse tema, principalmente em decorrência de 
inúmeras políticas públicas que passaram a questionar 
o lugar do negro na sociedade, a explicitar a existên-
cia do racismo e a incidir diretamente na construção 
da igualdade racial.

Nesse contexto, destacam-se a criação da Lei 
nº 10.639/2003, que muda a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação brasileira. Tal legislação determina a in-
clusão da história e da cultura africana nos currículos 
escolares, uma reivindicação de décadas da popula-
ção negra, que, acertadamente, questionava como a 
escola de um País que tem na sua formação uma di-
versidade tão grande poderia ignorar uma parcela tão 
significativa da sua população.

Destaco também o Decreto nº 4.887/2003, que 
trata da titulação de terras quilombolas, da instituição 
da Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra e da implementação da Política Nacional para 
Comunidades Quilombolas, além da sanção do Esta-
tuto da Igualdade Racial, em 2010.

Quero fazer menção especial ainda à Lei de Co-
tas Sociais Étnico-Raciais. Tive a grata satisfação de 
ser a Relatora na CCJ dessa importante legislação, 
sancionada pela nossa Presidenta Dilma em 2012. 
Lembro que o projeto tramitou, por 13 anos, no Con-
gresso Nacional, até a sanção da Presidenta Dilma. É 
muito gratificante ser parte desse processo, que está 
transformando, Senadora Lídice da Mata, a realidade 
do acesso à educação pública superior. V. Exª teve a 
oportunidade de nos ajudar também na aprovação 
dessa PEC. 

Como podem ver, são notórios os avanços no 
acesso ao ensino superior, desde que as primeiras 
universidades brasileiras passaram a adotar o critério 
de cotas étnico-raciais, há 10 anos. Todas as pesqui-
sas indicam que o desempenho dos estudantes que 
entraram via política de cotas é igual ou superior ao 
dos não cotistas. Apoiadas por 62% da população 
brasileira, as cotas ampliaram por sete o número de 
estudantes pobres nas universidades. Está provado 
que o mecanismo permitiu aumentar a presença de 
populações excluídas na universidade.

Sem dúvida, essa foi uma política que quebrou 
paradigmas, desmitificou inverdades e se consolidou, 
enquanto necessária e possível, como uma grande 
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estratégia para inserir os negros e as negras em outro 
patamar na sociedade brasileira.

Mas, Senadora Lídice da Mata, se, de um lado, 
ampliamos o acesso dos jovens negros e pobres à 
universidade, por outro, ainda temos o enorme desa-
fio de garantir-lhes o direito à vida, para que possam 
desfrutar dessa oportunidade. 

Infelizmente, a violência urbana tem ceifado milha-
res de vidas todos os dias País afora. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, 53% dos homicídios registra-
dos no Brasil atingem pessoas jovens, das quais mais 
de 75% são jovens negros e negras, de baixa esco-
laridade, sendo a maioria do sexo masculino. Além 
disso, ao longo da última década, é cada vez maior a 
diferença entre o número de homicídios que atinge os 
jovens brancos e negros. Enquanto as mortes de jo-
vens brancos caíram de 9.248, em 2000, para 7.065, 
em 2010, a morte de jovens negros cresceu de 14 mil 
para mais de 19 mil no mesmo período.

Justamente para superar essa triste estatística é 
que o Governo Federal, por meio da Seppir e da Se-
cretaria Nacional de Juventude, criou o Plano Nacional 
de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, 
intitulado Juventude Viva, lançado em projeto piloto, já 
em execução, no Estado de Alagoas.

Por fim, era inadmissível para um país como o 
Brasil, que vive um momento ímpar da sua economia, 
do seu desenvolvimento, deixar de fora de todo esse 
processo mais da metade de sua população. Defini-
tivamente não seria possível ao Brasil alcançar outro 
patamar de crescimento e de desenvolvimento, deixan-
do de lado justamente a parcela mais pobre e vulne-
rável da sua população, tendo em vista que 70% das 
pessoas em situação de miséria são negros e negras.

É exatamente por esse olhar atento, pela inver-
são de prioridades, pelo cuidado de atender priorita-
riamente essa população e por não ter abandonado 
os pobres que o Brasil está abandonando a miséria.

Parabéns à Seppir pela afirmação da população 
negra brasileira!

Parabéns ao povo negro, pois, se essas conquis-
tas hoje são realidade, elas são parte da luta e da re-
sistência desse povo guerreiro e corajoso!

Parabéns à Ministra e companheira Luiza Bairros 
pelo excelente trabalho que desenvolve no comando 
da Secretaria!

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Com certe-
za, Senadora Lídice.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Quero 
parabenizá-la pelo seu pronunciamento, no qual des-
taca este importante momento em que vivemos com 

esse balanço do período cotista que temos nas univer-
sidades brasileiras, ressaltando a importância dessa 
política pública para o Brasil no sentido da inclusão da 
nossa juventude e da abertura de novas oportunidades, 
no sentido do combate à violência objetivamente, na 
medida em que se abrem as portas das oportunidades 
para os jovens brasileiros. Quero dizer da importân-
cia do pronunciamento de V. Exª, a quem quero me 
associar, parabenizando o Governo, parabenizando 
a Ministra Luiza Bairros e parabenizando V. Exª, que 
assume a Presidência da Comissão de Direitos Hu-
manos desta Casa e que começa, portanto, este ano 
de trabalho abordando temas tão importantes para os 
direitos humanos em nosso País.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, 
Senadora Lídice.

Eu quero aqui aproveitar a oportunidade também 
para, mais uma vez, parabenizá-la pelo seu trabalho 
nesta Casa e, em particular, pelo esforço que V. Exª 
fez para que, juntamente com os demais Senadores 
e Senadoras, pudéssemos ter aqui a aprovação da 
PEC das Domésticas. Sabemos do seu esforço como 
Relatora dessa matéria na Comissão de Constituição 
e Justiça, para que pudéssemos produzir um relatório 
que fosse consenso entre os Senadores e, então, ter 
a aprovação da PEC. 

Então, parabéns, Senadora Lídice! V. Exª é uma 
grande companheira, uma grande lutadora, e eu tenho 
um profundo respeito pelo seu trabalho. Parabéns!

Aproveito ainda a ocasião, Sr. Presidente, para 
destacar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 
que aconteceu ontem, em todo o Planeta. É um dia 
para que todos e todas possamos fazer uma reflexão 
mais aprofundada a respeito dos transtornos causa-
dos pelo autismo, buscando construir uma cultura de 
respeito e de alternativas para a inserção das pesso-
as com autismo em nossa sociedade, enfrentando, 
inclusive, a discriminação e o desrespeito aos direitos 
dessas pessoas. 

Foi um dia em que o azul predominou, porque é 
a cor mundialmente utilizada para lembrar os proble-
mas que advêm do autismo e conscientizar as pessoas 
sobre esse transtorno.

Nesse sentido, eu quero destacar a Lei nº 12.764, 
sancionada pela nossa Presidenta Dilma, em 27 de de-
zembro do ano passado, que criou a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro do Autismo, chamada de Lei Berenice Piana, 
em alusão a uma mãe que muito lutou e articulou pela 
criação de tal legislação.

Com imenso prazer, relatei esse projeto na Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va aqui no Senado. Lembro que a lei nasceu de uma 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 14799 

proposta da população para a Comissão de Direitos 
Humanos, da qual sou Presidenta hoje, mas que, na 
época, o Presidente era o Senador Paim, que acolheu 
a proposta e que fez os devidos encaminhamentos.

Aqui faço questão de destacar que, além de Bere-
nice Piana, do Rio de Janeiro, também é preciso lembrar 
o trabalho de vários outros líderes deste movimento, 
pais e mães que, há muitos anos, vêm lutando pelos 
direitos das pessoas com autismo. A missão agora é 
colocarmos a lei em prática.

Eu lembro aqui agora, Senadora Lídice, Sr. Pre-
sidente, também, de mães do meu Estado, o Espírito 
Santo, que se empenharam, que estiveram aqui em 
Brasília, que ajudaram a articular, para que a proposta 
pudesse ser acolhida pela Comissão de Direitos Hu-
manos. E desta forma nós encaminhamos, fizemos o 
devido encaminhamento, para que se transformasse 
em um projeto de lei e que fosse apreciado pelas co-
missões aqui do Senado Federal e que hoje se trans-
formou em uma lei tão importante. E nós queremos 
que, de fato, ela seja implementada em sua plenitude.

Parabéns a todas as mães! Parabéns ao movi-
mento dos autistas! E que possamos construir, cada 
vez mais, políticas públicas em defesa das pessoas 
com deficiência.

É isso que tinha para hoje, Sr. Presidente.
Obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – A Mesa agradece, Senadora Ana Rita, as 
suas manifestações.

Concedo a palavra a Senadora Lídice da Mata, 
para fazer o seu pronunciamento.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pretendo 
usar o meu tempo integral, digamos assim.

Eu quero primeiro registrar, Sr. Presidente, e 
lamentar mais uma vez a morte de um militante do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Desta feita, 
a vítima foi Fábio dos Santos Silva, que, desde o ano 
passado, estava sendo ameaçado. E foi assassinado 
de forma brutal, com 15 tiros, na manhã de terça-feira, 
na cidade de Iguaí, no sudoeste baiano.

Ele integrava a direção estadual do MST e foi 
morto na frente de mulher e filha por dois pistoleiros, 
uma execução cruel que denota o grande problema 
que ainda enfrenta o campo brasileiro e a luta pela 
reforma agrária.

Eu tenho certeza e confiança de que o nosso 
governo, de que o governo do Governador Jaques 
Wagner tudo fará para elucidar esse crime e punir os 
verdadeiros responsáveis.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ca-
ros ouvintes dos meios de comunicação do Senado, 
em especial da TV Senado, que nos ouvem até esta 
hora, com paciência, eu não poderia deixar de regis-
trar, hoje, dois fatos.

Primeiro – alguns Senadores já falaram aqui, 
hoje –, a realização ontem da reunião do Conselho 
da Sudene, em Fortaleza, com a presença de todos 
os governadores do Nordeste e da Presidenta Dilma, 
onde Sua Excelência anunciou R$9 bilhões em investi-
mentos, digamos assim, R$9 bilhões em recursos para 
o atendimento da seca no Nordeste brasileiro.

V. Exª era presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional, no ano passado, quando nós aprova-
mos requerimento para realizar uma audiência pública 
para discutir a situação do abastecimento de milho no 
Nordeste brasileiro em face dos problemas que ocor-
riam, desde o ano passado, de desabastecimento dos 
nossos rebanhos, de dificuldade de alimentação dos 
nossos rebanhos devido à estiagem.

Hoje, tivemos oportunidade de realizar essa au-
diência pública, V. Exª presente, não mais como pre-
sidente, mas como Presidente da Comissão de Agri-
cultura, dando também sua contribuição.

Participaram o Dr. Eduardo Salles, Secretário de 
Agricultura da Bahia e Presidente da Associação de 
Secretários de Agricultura do Brasil; o Sr. José Maria 
dos Anjos, representante do Ministério da Agricultura; 
o Sr. Cesário Ramalho, da Câmara Setorial do Milho e 
Sorgo; e o Sr. Erico Antonio Pozzer, da Câmara Setorial 
de Aves e Suínos. Portanto, o Sr. Cesário representan-
do os produtores, o Sr. Antônio Pozzer representando 
também a produção de aves e suínos, que depende 
diretamente da produção de milho e do abastecimen-
to de milho.

E lá foram colocadas questões muito importan-
tes sobre a produção do milho no Brasil e destaca-
dos gargalos dessa produção, mas, de fundamental, 
nós discutimos, naquela oportunidade, justamente o 
abastecimento do milho para o Nordeste e para a re-
gião da seca.

Quem não é do Nordeste não sabe da importância 
dessa questão. Nós hoje estamos perdendo o nosso 
rebanho todo. Ou saiu do Estado para ser mantido em 
outros pastos fora do Estado, ou em outras regiões 
dentro do Estado, regiões menos atingidas pela seca, 
ou nós tivemos o nosso rebanho simplesmente dizi-
mado pela falta de comida e pela falta de água para 
abastecer esse rebanho.

A situação da Bahia é igual à do conjunto do 
Nordeste. No início da crise, oito meses, nove meses 
atrás, a Conab se comprometeu com um determinado 
carregamento, digamos assim, de milho para o Nor-



14800 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

deste, que não conseguiu efetivar, que tanto chegou 
atrasado como chegou em uma quantidade muito 
menor do que era necessário, através do balcão de 
vendas da Conab.

Na Bahia, nós temos uma situação especial. Te-
mos o maior rebanho de caprinos do País; o segundo 
maior rebanho de ovinos; o terceiro rebanho leiteiro; o 
primeiro rebanho de equídeos do País e cerca de 665 
mil agricultores familiares – também temos o maior 
número de agricultores familiares do País. E tivemos, 
segundo dados da Conab, somente 15 mil criadores 
beneficiados com um total de 30 mil toneladas.

A situação é desesperadora porque o agricultor, 
e mesmo o Estado, foi dando as soluções que eram 
possíveis para o abastecimento, para a alimentação 
do gado. Agora não há mais solução a ser dada além 
do fornecimento do milho para essa sustentação. E é 
desesperador o prosseguimento da seca do Nordeste, 
levando a um abatimento da nossa moral, digamos as-
sim; da nossa autoestima; da autoestima do agricultor, 
que, nestes últimos 10 anos do governo Lula e do Go-
verno Dilma, tanto conseguiram ganhar, desenvolver-se.

E agora o sentimento de perda é muito maior, 
porque passaram a ter alguma coisa e perderam o que 
tinham. E havia sido criada no Nordeste uma esperan-
ça muito grande nesses anos de desenvolvimento. O 
PIB nordestino estava crescendo mais do que o PIB 
nacional e, mesmo em áreas industriais, o crescimento 
da Bahia foi alvissareiro; mas a seca está realmente a 
devastar a economia dos nossos Estados e do Estado 
da Bahia em particular.

Sei que a Presidente Dilma tem feito um esforço 
muito grande para atender – e demonstrou isso, mais 
uma vez, nessa reunião da Sudene –, um esforço mui-
to grande para atender a esse desespero do Nordeste 
brasileiro. Tem acenado também, através do PAC da 
Seca, do PAC da Irrigação, acenado com medidas 
concretas no sentido de pensarmos o abastecimento 
do Nordeste pós-seca.

Mas, hoje, objetivamente, nós vivemos uma si-
tuação de muita dificuldade. Aquilo que a Presidente 
anunciou na reunião da Sudene, ontem, hoje, na nossa 
audiência, nós pudemos verificar que teremos grandes 
dificuldades para viabilizar, que é, após esse tempo 
todo, nós apelarmos para os portos brasileiros e, através 
da cabotagem, conseguirmos distribuir o milho, que até 
então não conseguimos distribuir pelo meio rodoviário, 
pela incapacidade que temos encontrado de viabilizar 
essa distribuição de milho, seja pelo aquecimento do 
mercado, seja pela ocupação das transportadoras com 
a produção de soja. Enfim, por diversas razões que le-
vam claramente ao impedimento de realização desse 
abastecimento do milho no Nordeste.

E nessa audiência de hoje, algumas questões 
foram levantadas. Primeiro, a crise da logística nacio-
nal, que atinge toda a produção agrícola do País, mas 
que, neste momento, demonstra toda a sua gravidade, 
atingindo de forma especial o Nordeste brasileiro. Se-
gundo, as dificuldades encontradas pela Conab, para 
que ela possa agir como agência reguladora de preço, 
possa comprar o milho quando está com o preço baixo, 
podendo agora ter um estoque capaz de atender num 
momento de alta do preço.

A fragilidade da estrutura de armazenamento 
da Conab, da produção de grãos do Brasil, especial-
mente no Nordeste. Não se justifica, por exemplo, que 
uma cidade e que uma região, como a região oeste da 
Bahia, com a capacidade de produção de grãos que 
tem, não tenha hoje um grande armazém de grãos 
em Luís Eduardo ou em Barreiras, para nos garantir 
o armazenamento da nossa produção, facilitando, se 
nós o tivéssemos, enormemente, a capacidade de 
distribuição de grãos para todo o Nordeste, especial-
mente do milho.

Nós queremos garantir ao Governo que temos 
disposição, e o Senado tem toda a disposição para 
fortalecer, ajudar o Governo a fortalecer a Conab, mas 
precisamos tomar medidas nessa direção.

A ideia de abastecer por cabotagem também não 
se demonstra fácil, diante das filas imensas que têm 
caracterizado os portos brasileiros, diante do preço, 
também, da cabotagem, surgindo como alternativa, 
inclusive, hoje, colocada pelos produtores, a possibi-
lidade até de importarmos milho da Argentina, como 
alternativa mais fácil do que a compra do milho aqui 
mesmo no Brasil.

Ora, isso revela também a falta de hidrovias, por-
tanto, como eu disse antes, da logística do nosso País. 
Se nós tivéssemos a hidrovia do São Francisco fun-
cionando, nós teríamos toda a possibilidade de agora 
estar produzindo no oeste baiano e subindo a produ-
ção para distribuí-la ao Semiárido do nosso Estado.

Mas, principalmente, Sr. Presidente, dizer que isso 
acontece, demonstrando as contradições do nosso País, 
no ano em que o Brasil foi o maior exportador de milho 
do mundo. Portanto, nós não estamos discutindo a fal-
ta de produção, a falta de abastecimento do milho no 
Brasil; nós estamos discutindo a falta de abastecimento 
do milho do Nordeste brasileiro. No ano de 2012, nós 
fomos o maior exportador de milho, o segundo maior 
produtor de milho no mundo. E esta contradição é a 
cara das dificuldades do desenvolvimento igualitário 
das regiões do nosso País.

O Nordeste vive uma seca, uma seca que tem 
se caracterizado por períodos cíclicos, que, portanto, 
é um período de dificuldade climática previsível. Ainda 
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assim, enfrentamos dificuldades de sobrevivência da 
economia dos nossos Estados, como estamos enfren-
tando neste momento.

Quero dizer que a reunião da Sudene deixa em 
todos nós, nos Governos dos Estados, nos Prefeitos, 
nos Senadores que estiveram presentes – e foi uma 
parte significativa da Bancada nordestina que esteve 
acompanhando aquela reunião pela sua importância, 
inclusive o Presidente do Senado, Presidente Renan 
Calheiros... Sabemos do esforço que o Governo vem 
fazendo e isso nos enche de esperança e confiança, 
mas, ao mesmo tempo, nós que estamos vivendo nas 
regiões sabemos o quanto é difícil fazer chegar esses 
recursos na ponta, para aqueles que precisam desses 
recursos, para o pequeno produtor que está precisando 
do abastecimento da água, do alimento, do milho, para 
não permitir uma morte ainda maior do seu rebanho. 

Portanto, aqui quero registrar esses fatos, a nossa 
preocupação, a nossa luta, para que possamos fazer 
modificar essa realidade do socorro aos que sofrem 
com a seca no Nordeste hoje.

O Governo da Bahia constituiu um comitê de 
enfrentamento da seca, que está indo a todas as regi-
ões acompanhar pari passu as providências, para que 
possamos fazer chegar até a população mais pobre, 
mais distante, da área mais atingida pela seca, por-
que, no nosso Estado, o semiárido significa 69% do 
nosso território. Isso dá um retrato, uma dimensão do 
que significa a seca para o Estado da Bahia, do que 
tem significado para abalar a estrutura da economia 

e da sobrevivência dos trabalhadores rurais do nosso 
Estado e dos produtores, médios e grandes produto-
res do nosso Estado.

Portanto, quero deixar aqui o meu testemunho 
deste momento que estamos vivendo e dizer do nos-
so compromisso em continuar lutando, em continuar 
lutando inclusive, Senador Benedito de Lira, que é um 
portador dessa bandeira, para sensibilizar o Governo 
Federal, o Banco do Nordeste, para que possamos 
avançar no perdão da dívida dos produtores de uma 
região que sofre tanto, tanto, com as dificuldades de 
produzir no semiárido como nós sofremos. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Agradeço a V. Exª, Senadora Lídice da 
Mata, e a cumprimento pela extraordinária manifesta-
ção que fez hoje. 

Eu participei da audiência pública. Isso, na ver-
dade, é um momento de muita reflexão não só para 
esta Casa, mas especialmente para o Governo, que 
terá que fazer um projeto de Governo ou, mais preci-
samente, um projeto de Estado, porque esse problema 
de seca vai continuar existindo todos os anos. Então, 
nós haveremos de encontrar um caminho para a con-
vivência com ela.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP – 
AL) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de 
prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimen-
to de emendas ao Projeto de Resolução nº 24, de 2013, 
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – 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 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 2010 
(nº 630/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Fábio Souto), que dispõe sobre a obrigatorieda-
de de inclusão nas faturas emitidas por conces-
sionárias dos serviços públicos de orientações 
sobre a racionalização do consumo de água, 
energia elétrica e gás; e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2008, 
do Senador Gim, que acrescenta dispositivo 
à Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 

dispõe sobre a redução de emissão de poluen-
tes por veículos automotores e dá outras pro-
vidências”, para estabelecer meta de redução 
de consumo de combustíveis;
– Projeto de Lei do Senado nº 195, de 2008, do 
Senador João Vicente Claudino, que autoriza o 
Poder Executivo a criar o Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Esperantina, Estado do Piauí;
– Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2011, do 
Senador Ricardo Ferraço, que altera disposições 
da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para 
incluir os Estados que integram a SUDENE e o 
prazo de vigência do Regime Especial de Incen-
tivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera– REPENEC;
– Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2011, 
do Senador Itamar Franco, que acrescenta dis-
positivo à Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, 
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União e dá outras providências”, 
para determinar a realização de audiência pe-
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riódica do Presidente do Tribunal de Contas da 
União, no Senado Federal;
– Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2011, 
do Senador Ciro Nogueira, que acrescenta o 
art. 6º-A à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, 
a fim de estabelecer a gratuidade na primeira 
emissão do documento de identificação do 
Registro de Identidade Civil;
– Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2011, 
da Senadora Ana Amélia, que acrescenta o 
art. 1.211-D ao Código de Processo Civil, para 
conceder prioridade processual na tramitação 
do processo referente à guarda e adoção de 
criança ou adolescente órfão, abandonado 
ou abrigado;
– Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2012, 
do Senador Alvaro Dias, que altera a Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 1991, para ins-
tituir a obrigatoriedade da publicação de da-
dos relativos a projetos culturais que tenham 
captado recursos mediante renúncia fiscal e 
que não tenham sido objeto de avaliação final 
pelo Ministério da Cultura; e
– Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012, 
do Senador Paulo Bauer, que acrescenta dis-
positivo à Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para tornar obrigatória a contra-
tação de aprendizes maiores de 18 anos pelas 
empresas com mais de cinquenta empregados.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 55 e 195, de 2008; 68, 108, 257 e 390, de 
2011; 22 e 176, de 2012, vão à Câmara dos Deputados.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
139, de 2010, rejeitado, vai ao Arquivo, sendo feita a 
devida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 122, de 2009–
Complementar, do Senador Inácio Arruda, que 
dispõe sobre a criação da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA); e
– Projeto de Resolução do Senado nº 4, de 
2012, do Senador Inácio Arruda, que declara 
nula a Resolução da Mesa do Senado Federal 
que extinguiu o mandato do Senador Luiz Car-
los Prestes e do seu suplente, Abel Chermont, 
adotada em 9 de janeiro de 1948.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-
tes nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 15, de 2013 

(nº 44/2013, na origem), do Banco Central do Brasil, 
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei 
nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao mês de fevereiro de 2013, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas inter-
nacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O Aviso nº 15, de 2013, vai à Comissão 
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Aviso nº 16, de 

2013 (nº 264/2013, na origem), do Tribunal de Contas 

da União, que encaminha Relatório de suas Atividades 

referente ao exercício de 2012 .

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP – 
AL) – O Aviso nº 16, de 2013, vai à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP – 
AL) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 21, de 2013 

(nº 108/2013, na origem), da Senhora Presidente da Re-
pública, submetendo à apreciação do Senado a indicação 
do Senhor Paulo Lopes Varella Neto para ser reconduzido 
ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Águas – ANA.

É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A Presidência recebeu do Senhor Ministro de 

Estado da Fazenda o Aviso nº 10, de 2013-CN (nº 93/
MF/2013, na origem), encaminhando ao Congresso Na-
cional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano 
do Brasil – FSB, referente ao quarto trimestre de 2012. 

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 

de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 

para tramitação da matéria:

Leitura: 3-4-2013

Até 8/4 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria;

Até 23/4 prazo para apresentação de relatório;
Até 30/4 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e

Até 7/5 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 4 de abril do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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Of. nº 20/2013 – SSMRTR

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada em 2 de abril de 2013, a Subcomissão Tem-
porária para elaboração de Projeto de Lei do Marco 
Regulatório da Mineração e da Exploração de terras-
-raras no Brasil elegeu os Senadores Aníbal Diniz e 
Aloysio Nunes Ferreira, Presidente e Vice-Presidente 
da Subcomissão, respectivamente.

Informo ainda, por oportuno, que a Presidência 
indicou como relator o Senador Luiz Henrique.

Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique, Pre-
sidente Eventual da Subcomissão Temporária para 
elaboração de Projeto de Lei do Marco Regulatório da 
Mineração e da Exploração de terras-raras no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa o Senador Jayme 
Campos para integrar, como titular, a Comissão Tem-
porária destinada a propor soluções ao financiamento 
do Sistema de Saúde do Brasil, em vaga cedida pelo 
PSDB, nos termos dos Ofícios nºs 107 e 22, de 2013, 
respectivamente, das Lideranças do PSDB e do DEM.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 107/13-GLPSDB

Brasília, de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Li-

derança cede, ao Democratas – DEM, a vaga de titular 
na Comissão Temporária destinada a propor soluções 
ao financiamento do Sistema de Saúde do Brasil.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira Líder do PSDB. 

Of. nº 22/13 – GLDEM

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên-

cia o nome do Senador Jayme Campos, como titular, na 
vaga cedida pelo Partido Social da Democracia Brasi-
leira na Comissão Temporária destinada a propor solu-
ções ao financiamento do Sistema de Saúde do Brasil.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP – 
AL) – A Presidência designou o Senador Cícero Lucena, 
como membro suplente, para integrar a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, 
em vaga destinada ao PSDB, conforme o Ofício nº 106, 
de 2013, da Liderança do Partido no Senado Federal.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 106/13-GLPSDB

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentos, indico o Senador Cícero Lu-

cena, para integram como suplente a Comissão Mista de 
Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga des-
tinada ao PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa, como membro ti-
tular, o Senador Rodrigo Rollemberg, em substituição 
ao Senador Antonio Carlos Valadares, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida 
Provisória nº 600, de 2012, conforme o Ofício nº 62, 
de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao 
Governo no Senado Federal.

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

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 62/2013-GLDBAG

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Rodri-

go Rollemberg para compor como titular, a Comissão 
Mista de exame da MP nº 600/2012, em substituição ao 
Senador Antonio Carlos Valadares, em vaga destinada 
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington 
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 530/2013/SGM/P

Brasília, 2 de abril de 2013

Assunto: Restitui processado de Medida Provisória
Senhor Presidente,
Restituo a Vossa Excelência o processado da 

Medida Provisória nº 591, de 2012, que teve parecer 
da Comissão Mista pela prejudicialidade.



15000 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Entende esta Presidência, com o apoio de todos 
os Líderes de Partido da Câmara dos Deputados, que 
para dar cumprimento ao disposto no art. 62, §§ 5º e 9º 
da Constituição Federal é necessário que o Parecer da 
Comissão Mista seja exarado nos exatos termos dos 
parágrafos do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN

Atenciosamente, – Deputado André Vargas, Pri-
meiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à Comis-
são Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 591, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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III – VOTO
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 34, de 
2013, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
15, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 34/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 27 de março 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 do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 
2011, que “Dispõe sobre a criação de cargos de Con-
trolador de Tráfego Aéreo” do Grupo – Defesa Aérea 
e Controle de Trafego Aéreo, de autoria da Presidente 
da República.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Com referência ao Ofício nº 34, 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 da Câmara nº 15, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 52, de 
2013, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 353, de 2011.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 52/2013/CMA

Brasília, 26 de março de 2013

Assunto: Turno Suplementar do Substitutivo ao PLS 
nº 353, de 2011.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, na 5ª Reunião Ordinária de 26-3-2013, subme-
teu o substitutivo integral oferecido ao Projeto de Lei 
do Senado nº 353, de 2011, a turno suplementar de 
discussão.

Como não foram apresentadas emendas durante 
a discussão suplementar, o substitutivo foi definitiva-
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mente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Nestes termos, encaminho o projeto para as de-
vidas providências.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Com referência ao Ofício nº 52, 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 (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 59, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando a deliberação pela declaração de prejudi-
cialidade do Projeto de Lei do Senado nº 707, de 2007.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 59/2013/CAE

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, a Declaração de Prejudicialidade do Projeto 
de Lei do Senado nº 707, de 2007, que “Altera o art. 
37 da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para 
aumentar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido relativa às instituições a que se refere o § 
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com referência ao Ofício nº 59, de 2013, 
a matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna-
mente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos 
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 59, de 
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado n° 55, de 2012.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 59/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 27 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 
após discussão em Turno Suplementar, adotou definiti-

vamente a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto 
de Lei do Senado nº 55, de 2012, de autoria da Senado-
ra Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços corres-
pondentes e dá outras providências, para determinar 
a obrigatoriedade de uso de tarja de identificação de 
medicamentos e produtos de interesse para a saúde 
utilizados no âmbito dos serviços públicos de saúde.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Com referência ao Ofício n° 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 n° 55, de 2012, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 36, 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 
199, de 2006.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 36/2013 – Presidência/CCJ

Brasília, 27 de março de 2013

Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Ex-
celência que, na 2ª Reunião Ordinária realizada em 6 
de março de 2013, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
nº 199, de 2006, que “Acrescenta inciso ao art. 6º, da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá nova 
redação a seu § 1º, para permitir o porte de arma de 
fogo aos integrantes de carreira de Institutos de Crimi-
nalísticas, de Identificação e de Medicina Legal.”, de 
autoria do Senador Sérgio Zambiasi.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – Com referência ao Ofício nº 36, 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 199, de 2006, 
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seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 256, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Município 
de Marabá, que completará no dia 05/04/2013, 100 
anos de existência.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento das seguintes autoridades:

Prefeito Sr. João Salame Neto;
Vice Prefeito Sr. Luiz Carlos Pies;
Senadora Suplente e Primeira Dama de Marabá, 

Srª Bia Cardoso;
Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Marabá;
Presidente da ACIM – Associação Comercial e 

Industrial de Marabá, Sr. Gilberto Leite.

Justificação

Predestinada à mineração e beneficiada pelo 
dinamismo de seu porto, Marabá se tornou um im-
portantíssimo centro de comércio e serviços da região 
Norte, sendo hoje uma cidade polo de desenvolvimento 
econômico do sul e sudeste paraense. 

O Município de Marabá, que completa em 2013 
seu primeiro Centenário, está assentado na maior pro-
víncia mineral do mundo, com destaque para o man-
ganês, ferro, cassiterita, ouro e cobre. O Município tem 
ainda reservas de minerais não metálicos, como seixo, 
areia, argila e quartzo, além de pedras semipreciosas. 

Banhada pelos rios Tocantins e Itacaiúnas, en-
trecortada por acidentes geográficos, Marabá divide-
-se em três núcleos, ligados por pequenas rodovias: 
Marabá Pioneira, onde nasceu a cidade e hoje se con-
centra parte do comércio; Cidade Nova, às margens 
da rodovia, outro foco comercial; e Nova Marabá, a 
zona residencial e parte mais moderna da cidade. Três 
bases de um município que se desenvolve de forma 
sustentável, atraindo investimentos e dando exemplos 
ao País de empreendedorismo.

Peço o apoio de meus pares na aprovação deste 
voto de aplausos ao primeiro centenário de nossa que-
rida Marabá, como uma forma simbólica de demonstrar 
a atenção que o município e toda região recebe desta 
Casa para que possa ter ainda maior desenvolvimento 
econômico e social nos próximos anos.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 
– AL) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – A Srª. Senadora Angela Portela enviou discur-
so à Mesa, para ser publicado na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, externo, neste pronunciamento, 
meu imenso contentamento com a escolha de meu nome 
para presidir o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Ber-
tha Lutz, do Senado Federal. Criado em 2001, o Diplo-
ma Berta Lutz tem o objetivo de homenagear mulheres 
por meio do reconhecimento ao protagonismo delas na 
luta pela transformação social e a igualdade de gênero.

O nome dado ao conselho não poderia ser ou-
tro. Pioneira do feminismo brasileiro, a bióloga Berta 
Lutz ficou conhecida pela luta que liderou em favor do 
direito das mulheres ao voto e pela aprovação de leis 
protetivas para as mulheres gestantes.

O movimento sufragista ganhou importância em 
1918, com a chegada de Berta Lutz e culminou sua 
vitória, com a Constituição brasileira de 1934. Ativista 
atuante, Berta Lutz ingressou na Câmara Legislativa 
em 1936, ao se eleger deputada federal, momento a 
partir do qual intensificou sua luta por melhoria nas 
condições de vida feminina. 

Nestes 12 anos de existência aqui no Senado, o 
Prêmio Berta Lutz já agraciou 60 mulheres e rendeu ho-
menagens a outras seis mulheres, que se dedicaram a 
dar atenção especial a pessoas submetidas vulnerabilida-
des sociais e vítimas de desmandos públicos e também 
a trabalhar em defesa da família e dos direitos humanos.

São militantes sociais e profissionais de áreas diver-
sas, indicadas ao prêmio, como forma de reconhecimento 
à relevância dos serviços por elas prestados, à família, 
à questão indígena, aos direitos humanos, ao acesso à 
saúde e à educação, à inclusão social e à justiça.

Como senadora, e atenta à ação política e profis-
sional de valorosas mulheres do país e de meu Estado, 
já indiquei nomes de algumas delas que dedicam sua 
vida à causa pública em favor do seu próximo. 

Entre as agraciadas até agora, ao Prêmio Ber-
ta Lutz, estão teóricas ilustres como Heleieth Saffioti, 
Ana Alice Ancântara Costa e Rose Marie Muraro, e 
artistas como Leci Brandão (cantora e compositora) e 
Elisa Lucinda (poetisa). 

Mas estão, também, mulheres simples que com 
suas militâncias em algum rincão do nosso extenso, 
diversificado e tão desigual país, engrandeceram mo-
vimentos sociais, pastorais de saúde e de mulheres, 
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Organizações Não-Governamentais e direções de sin-
dicatos e de partidos políticos. 

Entre as mulheres já premiadas pelo Berta Lutz, 
destaco, com muito orgulho, a cearense Maria da Pe-
nha Maia Fernandes, a mulher que teve a coragem 
de denunciar seu ex-marido, por tentar matá-la, por 
duas vezes. 

A luta desta farmacêutica deu origem à Lei Maria 
da Penha, hoje tão visibilizada e que está ajudando a 
salvar a vida de mulheres que são vítimas da violência 
doméstica e sexual.

Quero ainda, homenagear minha companheira de 
partido, Clara Charf, cuja história de vida se confunde 
com a história do nosso País. Militante desde a déca-
da de 40, esta mulher dedicou sua trajetória à militân-
cia política e à defesa dos direitos femininos. Viúva de 
Carlos Marighella, com quem viveu por 21 anos, Clara 
Charf, hoje aos 87 anos, notabilizou-se no meio femi-
nista ao integrar o projeto “1000 Mulheres Pela Paz”, 
que em 2005, indicou um coletivo de mulheres de todo 
o mundo para disputar o Nobel da Paz. 

Como resultado deste projeto, Clara coordenou 
a publicação do livro “Brasileiras Guerreiras da Paz 
– Projeto 1000 Mulheres”, da Editora Contexto; obra 
que conta a história das 52 representantes do Brasil 
na premiação. 

Tenho a destacar, senhores senadores, que a 
escolha de meu nome, ocorrida hoje, pelos nobres 
pares, vem coroar a conquista que nós, mulheres 
parlamentares, tivermos ontem, com a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 72, de 2013, que amplia 
os direitos trabalhistas entre os domésticos e demais 
trabalhadores urbanos e rurais.

Por fim, destaco a honra que tenho neste momen-
to de suceder na presidência do Conselho, mulheres 
que marcaram sua vida na política brasileira. São elas: 
Emília Fernandes, ex-senadora e ex-ministra; Serys 
Slhenssarenko, ex-senadora, Vanessa Grazziotin, mi-
nha coleda de parlamento; e Lídice da Mata, nossa 
companheira de Senado, que tão bem desempenhou 
o papel de relatar a PEC das Domésticas. 

Estou assim, muito agradecida pela escolha para 
conduzir um conselho que, longe de tecer loas a auto-
ridades, visa, primordialmente, reconhecer protagonis-
mos de mulheres que na inviabilidade, desempenham 
trabalhos da maior importância para a defesa dos di-
reitos da mulher e das questões de gênero. 

Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Não havendo mais oradores inscritos, nem 
mais assunto na pauta, dou por encerrada a presente 
sessão e convoco os Srs. Senadores para a sessão 
de amanhã, no horário regimental, com a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que au-
toriza para a safra 2011/2012 o pagamento de 
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; 
amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 06.2.2013)
Prazo final prorrogado: 21.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
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altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de 
dezembro de 1989, que estabelece normas 
sobre o cálculo, a entrega e o controle das 
liberações dos recursos dos Fundos de Parti-
cipação e dá outras providências, para dispor 
sobre os critérios de distribuição do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.
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9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

10 
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.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Terceira 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.

12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 trami-
tam em conjunto.

13 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.
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14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 

Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 18 minutos.)
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Ata da 42ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, João Durval, Eduardo Suplicy,  
Paulo Paim e Ricardo Ferraço

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 
encerra-se às 20 horas e 11 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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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 nossos tra-
balhos.

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 vo-
tado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 52 
a 83, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 

receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

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.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado Federal, em sua 1ª Reunião, realizada no 
dia 31 de janeiro de 2013, deliberou sobre as seguin-
tes matérias:

– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s 
1.090, 1.101 e 1.102, de 2012, de informações, 
nos termos de seus relatórios;
– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s 
1.099 e 1.100, de 2012, de informações, nos 
termos de seu relatório, com alterações re-
dacionais;
– Pela aprovação do Requerimento n° 1.175, 
de 2012, de tramitação conjunta, de matérias 
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte 
forma:
– As Propostas de Emenda a Constituição 
n° 74, de 2011; 83, de 2011, e 33, de 2012, 
passam a tramitar em conjunto e vão à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania;

Serão cumpridas as determinações da Mesa. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

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

AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrita, Senadora Ana Amélia, para 
uma comunicação inadiável.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Vanessa Grazziotin, em permuta com o Senador Ru-
ben Figueiró, já que o primeiro orador inscrito, Senador 
Fernando Collor, não está presente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, Sr. Presidente, hoje venho à tribuna 
para falar do desempenho produtivo, do desempenho 
econômico, de geração de empregos, da Zona Franca 
de Manaus. E faço isso até como uma forma de pres-
tar contas ao Brasil desse modelo – tenho repetido 
inúmeras vezes –, um modelo econômico importante 
não só para o Estado do Amazonas ou para a Região 
Amazônica, mas um modelo econômico importante 
para todo o Brasil.

V. Exª, que é do querido vizinho Estado do Acre, 
sabe perfeitamente – Estado, aliás, onde a Suframa 
também tem atuação, porque, lá no Acre, são vários 
os Municípios considerados como áreas de livre co-
mércio. Então, a Suframa, que é a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus, atua não somente no Estado 
do Amazonas ou na cidade de Manaus, como o nome 
assim sugere, mas nos Estados todos da Amazônia 
ocidental, além de parte do Estado do Amapá.

O faturamento, Sr. Presidente... Quando falo da 
Zona Franca, refiro-me principalmente ao fato de que 
ela tem permitido e tem contribuído enormemente 
para a preservação da nossa cobertura florestal, Se-
nador Suplicy. 

O Brasil é um País rico, não só pela sua diversi-
dade cultural, pela beleza do seu povo, da sua gente, 
pelas belezas naturais, mas é um País rico, também, 
porque detém a maior floresta tropical do Planeta. Uma 
floresta que encerra, em si, não só uma riqueza ainda 
não plenamente mensurada, mas que contribui, sem 
dúvida nenhuma, para o equilíbrio do clima do mundo.

Se é verdade que boa parte das emissões de ga-
ses tóxicos, no que diz respeito a mudanças climáticas 
brasileiras, vem por conta da queimada da floresta, a 
floresta também ajuda, hoje – já é consenso –, muito a 
capturar esses gases tóxicos da atmosfera, Presidente.

Então, para o Brasil garantir a preservação am-
biental, aliada com o desenvolvimento, o que significa 
garantir o desenvolvimento sustentável brasileiro, é 
muito importante. E a Zona Franca de Manaus, sem 
dúvida nenhuma, tem sido um grande instrumento para 
que alcancemos, para que essa equação se transforme 
em realidade. Não é à toa que o Estado do Amazonas, 
maior Estado do Brasil, mais de 1,5 milhão de quilô-
metros quadrados, é também aquele que também tem 
o maior índice, o maior percentual de preservação da 
floresta, porque nós temos um modelo alternativo de 
desenvolvimento econômico, que faz com que diminua, 
sobremaneira, a pressão que é exercida nas florestas 
de outros Estados vizinhos, por exemplo.

Aqui, vou me referir aos indicadores econômicos 
medidos nesses primeiros meses do ano de 2013. As 
empresas instaladas no polo industrial de Manaus – e 
são mais de 600 empresas, hoje, Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores – tiveram, registraram no 
mês de fevereiro um faturamento da ordem de R$5,69 
bilhões, o que representa um crescimento, um avanço, 
de 12,8%. No acumulado do ano, o faturamento – ou 
seja, de janeiro e fevereiro – chegou a superar a casa 
dos R$11 bilhões, o que significa o melhor desempe-
nho para o período, de todos os anos, em moeda na-
cional, um aumento de 10,6% a mais, em relação ao 
mesmo período do ano de 2012.
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Sr. Presidente, se formos medir o faturamento 
em dólar, no mês de fevereiro, houve um recuo de 
1,69%, ou seja, o faturamento foi de US$2,88 bilhões 
e, no acumulado, janeiro e fevereiro, o faturamento foi 
de US$5,52 bilhões. Na comparação com o mesmo 
período de 2012, o recuo foi de 3,10%.

Entretanto, Sr. Presidente, o dólar, em relação à 
moeda nacional, teve uma desvalorização em janeiro 
superior a 13% e, em fevereiro, superior a 14%, o que 
significa dizer que, não fosse essa mudança de câm-
bio em relação ao valor do dólar frente à moeda na-
cional, também o crescimento do faturamento do polo 
industrial de Manaus, em dólar, teria sido significativo.

Agora, o importante disso, Sr. Presidente, são 
os dados de geração de empregos e de aberturas de 
novas vagas. Em relação aos empregos, o mês de se-
tembro registrou aproximadamente 118 mil pessoas 
empregadas de forma efetiva em empregos diretos. 
No acumulado do ano, ocorreram mais 8.137 admis-
sões contra 7.372 demissões, ou seja, com um saldo 
positivo de quase mil vagas, Sr. Presidente.

A análise desse faturamento do desempenho da 
Zona Franca de Manaus mostra um crescimento muito 
importante dos setores eletroeletrônicos e de informá-
tica, que são responsáveis por quase 46% de todo o 
faturamento da Zona Franca de Manaus e, portanto, 
é um segmento que continua na liderança do setor.

Também seguiram tendo um bom desempenho 
os setores relojoeiro, termoplástico, de bebidas, meta-
lúrgico, mecânico, madeireiro, papel, papelão, químico, 
vestuário e calçados.

Eu, aqui, quero destacar, Sr. Presidente, e con-
cordar com o Superintendente da Suframa, Dr. Thomaz 
Nogueira, que, fazendo uma avaliação, uma análise, 
esses índices, mostra que a expectativa que nós temos 
para este ano de 2013, em relação à Zona Franca de 
Manaus, é muito importante e positiva, principalmente 
diante de uma resolução que o Senado aprovou, colo-
cando fim à guerra dos portos, que era um mecanismo 
adotado por alguns Estados brasileiros de incentivar a 
entrada nos portos brasileiros de produtos acabados 
importados, concedendo incentivos fiscais para esses 
produtos, o que significa dizer, em outras palavras, 
conceder incentivos fiscais para que empregos fossem 
gerados em outros países. 

Além de empregos gerados em outros países, 
aquela medida também promovia uma concorrência 
desleal em relação aos produtos fabricados no Brasil. 
E com a Zona Franca de Manaus não era diferente. 
Ar condicionado split, por exemplo, era um segmento 
que sofria muito e que tem crescido depois do fim da 
guerra dos portos. 

Então, a nossa expectativa e a nossa perspecti-
va são positivas e importantes para este ano de 2013.

Destaco aqui o setor de duas rodas, que é um 
setor, hoje, também muito importante para a Zona 
Franca de Manaus. O setor de duas rodas não teve 
um bom ano em 2012. Isso muito se deve à falta da 
disponibilização do crédito, porque quem adquire uma 
motocicleta no Brasil, principalmente aquela de mais 
baixa cilindrada, buscou esse meio de transporte ou 
para ter um meio de transporte mais ágil nas grandes 
cidades, ou, na sua grande maioria, para ter um ins-
trumento de trabalho. 

São pessoas, geralmente trabalhadores e traba-
lhadoras assalariadas, que precisam acessar o crédito 
para poder adquirir um bem como uma motocicleta. E 
o crédito ficou muito restrito no ano passado. 

Muitas vezes estivemos no Ministério da Fazenda 
debatendo esse assunto. Esperamos que esse pro-
blema seja resolvido para que também possa o setor 
de duas rodas seguir se desenvolvendo. E por fim, Sr. 
Presidente, ...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... quero falar aqui do setor eletroeletrônico e de 
bens de informática. Esse, que eu disse que é respon-
sável por quase 46% do faturamento do polo industrial 
de Manaus e que, portanto, continua na liderança. 

No caso específico do segmento de informáti-
ca, em que se concentra principalmente a produção 
de celulares e de tablets na Zona Franca de Manaus, 
mesmo com a guerra fiscal em vigor, os números têm 
apontado um desempenho muito positivo e um cres-
cimento significativo na produção de bens de infor-
mática, o que mostra a muitos daqueles, no próprio 
Estado, criticavam medidas aprovadas pelo Senado 
ou pela Presidência da República, dizendo que eram 
medidas que acabariam com a Zona Franca de Ma-
naus, exatamente o contrário: um desenvolvimento, 
um crescimento no processo produtivo...

(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – ... e na produção dos bens de informática. 
Há inúmeras fábricas implantadas lá, e várias outras 
estão sendo implantadas, Sr. Presidente. Ou seja, a 
Zona Franca de Manaus, Senadora Ana Amélia, tem 
tido um crescimento.

Nesta semana, eu vim a esta tribuna para falar de 
uma visita que fiz à empresa Voith. A Voith é uma das 
três gigantes na produção de equipamentos para usinas 
hidrelétricas. No continente americano, a empresa estava 
situada nos Estados Unidos e, no Brasil, em São Paulo. 
Há pouco mais de dois anos, instalou uma fábrica em 
Manaus, e Manaus está produzindo turbinas para hidre-
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létricas. Questionei aos dirigentes da indústria: “Por que 
Manaus?”, e eles disseram que não era pelos incentivos 
fiscais, mas, sim, pela localidade próxima às usinas hi-
drelétricas que estão sendo construídas na Amazônia.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Como todos sabem, é exatamente naquela 
região que está a grande capacidade de geração de 
energia hidráulica.

Então, essa é uma empresa de bens de capital 
instalada na Zona Franca de Manaus.

E, repito, nós, amazonenses e amazônidas, temos 
muito que agradecer ao Brasil, porque o modelo Zona 
Franca é um modelo coordenado pelo Governo Fede-
ral e que, repito, ajuda não apenas o Estado do Ama-
zonas, mas também o Brasil como um todo, a partir do 
momento em que gera emprego, distribuição de renda, 
nessa que é a região mais distante e, ainda, desligada, 
do ponto de vista de via terrestre do restante do Brasil, 
e que tem ajudado muito, principalmente, a preservar o 
nosso meio ambiente, a maior floresta tropical do Planeta.

Então, muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa 
Grazziotin, pela sua preocupação permanente para se 
combinar o desenvolvimento da Amazônia, do povo 
da Zona Franca de Manaus, com o desenvolvimento 
sustentável, uma visão de preocupação com a pre-
servação da maior reserva florestal do Planeta, que é 
justamente a Floresta Amazônica.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora 
Ana Amélia.

Eu vou fazer uma sugestão a V. Exª: convide o 
homenageado...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Já está.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – ...a ingressar...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Eu até farei isso em 
homenagem ao povo de Caxias do Sul...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu espero que ele possa...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...porque o 
Washington, que é o homenageado, é o mais votado Ve-
reador do Município de Caxias do Sul. Ele não é do meu 

partido – é do PDT –, mas eu penso que o valor que tem 
essa comunidade de Caxias do Sul merece essa referência.

Eu queria agradecer a V. Exª, Senador Suplicy, 
pela delicadeza que teve. Chegue até aqui, meu caro 
Washington. Peço à minha assessoria que o faça che-
gar até aqui.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já está chegando.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Wa-
shington, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Coloque-se ao lado da Senadora Ana 
Amélia, por favor.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Washing-
ton, eu estava dizendo que você foi o mais votado ve-
reador em Caxias do Sul nas últimas eleições e é o 
Secretário de Esportes de Caxias do Sul.

Deste rosto e deste porte atlético muitos que gos-
tam do bom futebol vão se lembrar. Washington nasceu 
aqui em Brasília, começou a sua carreira no Caxias, ci-
dade em que foi o vereador mais votado. Mas ele jogou 
no São Paulo – sei que V. Exª, Sr. Presidente, torce para 
o Santos –, jogou no meu Internacional, jogou no Ponte 
Preta, no Fluminense e, claro, na Seleção Brasileira.

Washington é também conhecido, muitos se lem-
bram dele, como Coração Valente, porque teve um proble-
ma no coração, superou e voltou aos campos de futebol.

Hoje, ele está em outro campo: o que trabalha 
para difundir e praticar o esporte, que é um excelente 
caminho, talvez o melhor caminho para o combate às 
drogas, à violência nas periferias, e um grande cami-
nho para a saúde, para a vida saudável.

Washington, nosso Secretário de Esportes de 
Caxias do Sul, está aqui hoje, em Brasília, para fazer 
uma solicitação muito importante: criar um ginásio po-
liesportivo junto ao Parque de Exposições da Festa da 
Uva, em Caxias do Sul.

Tem todo o nosso apoio, meu caro Washington, 
e o Senador Suplicy também é seu aliado.

Muito obrigada.
Obrigada, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Também 

queria dizer – desculpe-me, Senador – que, junto com 
o Secretário de Esportes, Washington, está a Secretá-
ria de Turismo de Caxias do Sul, Adriana de Lucena, 
também tratando de ampliar o Parque de Exposições 
da Festa da Uva, que é um evento muito importante 
no Rio Grande do Sul, e de revitalizar o Largo da Es-
tação Férrea de Caxias.

É uma grande alegria fazer essas referências.
Obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Gostaria também de dar as boas-vindas ao Ve-
reador Washington, da Seleção Brasileira de Futebol.

Fico imaginando, agora, sendo o senhor Secretá-
rio de Esportes, que Caxias do Sul ajudará muito para 
que os jovens ali se preparem para as Olimpíadas de 
2016 com o seu exemplo de grande esportista.

Eu pediria, inclusive, que pudesse vir aqui, porque 
quero lhe dar um exemplar do meu livro sobre renda 
básica de cidadania.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Eunício de Oli-
veira, pela ordem.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que 
V. Exª me inscrevesse como Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª está inscrito para falar, sendo o primeiro 
a se pronunciar como Líder hoje à tarde.

Agora, como orador inscrito, o Senador Ruben 
Figueiró.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo 
juntar as minhas palavras às da eminente Senadora 
Ana Amélia, quando se refere ao Washington.

Eu, como flu e são-paulino, saúdo muito V. Sª pelo 
muito que fez pelo nosso esporte e que está fazendo 
hoje, como Vereador, lá em Caxias do Sul.

Minhas homenagens a V. Sª!
Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna desta Casa, 

nesta tarde, para falar sobre a evolução política em 
meu Estado, o Mato Grosso do Sul, depois de passar 
o feriado da Páscoa mantendo contato com vários 
segmentos ativos de nossa sociedade.

É impressionante como o tema das eleições de 
2014, desde já, contamina as atitudes da classe po-
lítica e de vários outros segmentos organizados em 
nossa sociedade.

A Ministra Ideli Salvatti e os Ministros do De-
senvolvimento Social, Tereza Campello; das Cidades, 
Aguinaldo Ribeiro; e do Desenvolvimento Agrário, Pepe 
Vargas estiveram em Campo Grande, nessa segunda-
-feira, dia 1º de abril, reunidos com prefeitos municipais 
do Estado, em claro movimento de campanha eleitoral.

Quem participou do evento pôde contatar a desen-
voltura do assédio de representantes do Governo Federal 
aos representantes do Governo estadual e municipal.

Como observador da cena, enxergo esse proces-
so com grande preocupação, pois a lógica dos interes-

ses meramente eleitorais passa a prevalecer sobre as 
verdadeiras prioridades nacionais. Isso nunca deu certo!

A movimentação proativa de Ministros cria um 
ambiente estranho de antecipação do calendário po-
lítico. Não sei quais são os ganhos reais para o País 
quando adiantamos no tempo os debates que deveriam 
ocorrer somente em 2014 e passam a acontecer desde 
agora, faltando quase dois anos para o pleito eleitoral.

Nesse fim de semana, pude ler vários econo-
mistas de renome apontando, com certa apreensão, 
a adoção de inúmeras medidas populistas, de impacto 
imediato, que poderão prejudicar a economia de ma-
neira drástica assim que passar o período eleitoral. O 
que estamos vendo é um imediatismo deletério corro-
endo as bases de nossa macroeconomia.

Por enquanto, não há sinais de que essas medidas 
pontuais possam prejudicar os avanços da sociedade. 
Mas será que o acúmulo de decisões assimétricas não 
criará desarranjos no futuro, desorganizando as bases 
sólidas de nossa economia e da nossa produção?

Está claro que as medidas de impacto eleitoreiro 
fogem aos padrões de normalidade, criando uma sensa-
ção momentânea de bem-estar social, para, em seguida, 
reverterem em contração de investimentos, aumento da 
dívida pública, elevação dos índices inflacionários, distor-
ções cambiais, enfim, desequilibrando os fundamentos 
de uma economia sadia e sustentável no longo prazo.

O clima atual pretende criar certa euforia na socie-
dade sobre bases irrealistas. Ainda assim, pude observar 
que a classe política faz o jogo do Governo sem criar com-
promissos efetivos, pois sabe, por experiência de tempos 
passados, que há muita encenação e pouquíssima ação 
propriamente dita no decorrer dessa fase política.

Sei que existem obras importantes que nossos 
governantes locais pretendem viabilizar e encontram, 
nesse ambiente de antecipação eleitoral, um momento 
propício para reivindicar e ver atendidos os pleitos que 
há muito estão adormecidos nas gavetas dos Ministé-
rios na Esplanada.

Não sou contra isso. Sou crítico em relação aos 
oportunismos eleitoreiros que possam, lá na frente, 
criar óbices instransponíveis para a Nação.

O Governo não pode ser imprevidente, perdendo 
oportunidades hoje que poderão ser fundamentais amanhã.

Falo isso com a experiência dos anos vividos na 
política. Minha experiência diz que manter um foco 
meramente eleitoral em torno de decisões de medidas 
econômicas termina resultando em perdas sociais de-
sastrosas para a população em médio e longo prazos.

Nesse sentido, faço um alerta para o Governo, 
lembrando uma famosa frase de Abraham Lincoln – 
abro aspas: “Pode-se enganar a alguns o tempo todo 
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e a todos por algum tempo, mas não se pode enganar 
a todos o tempo todo.” – fecho aspas.

Srs. Senadores, o Brasil perderá tempo e energia 
com a antecipação do processo eleitoral. Isso parece 
evidente.

Uma das observações que pude fazer foi sobre 
uma expectativa que está sendo gerada na opinião 
pública de meu Estado. É em relação à figura política 
do Governador de Pernambuco, Eduardo Campos.

Não sei por que se trata de uma novidade política 
no cenário nacional; não sei se a presença do nome 
dele é em razão do enfoque que a grande imprensa 
tem dado à possível pretensão dele em concorrer à 
Presidência da República; não sei se ele constitui um 
fenômeno que decorre da – entre aspas – “fadiga de 
materiais” decorrente dos anos de governo lulo-petista, 
mas um fato eu posso constatar: a presença do nome 
de Eduardo Campos está começando a tomar conta 
do corpo político da Nação, num processo, como diria 
o homem do campo lá do meu Estado, o Mato Grosso 
do Sul, de – entre aspas – “infestação do carrapatinho”.

Sr. Presidente, a antecipação da campanha elei-
toral se reflete em outras esferas. Vejo, em meu Esta-
do, por exemplo, intensas movimentações em torno da 
sucessão do Executivo estadual. Os partidos estão se 
mobilizando para o embate. Há um esforço muito gran-
de sendo despendido para desenhar cenários futuros. 
Quem será o candidato a quê? Quais serão as alianças 
eleitorais possíveis? Qual será a posição deste ou da-
quele partido? Qual caminho seguirá o Governador? 
Quais os candidatos ao governo do Estado? Qual será 
a nova configuração política depois de 2014?

Enfim, o momento é de intensa especulação, e, 
diante disso, as referências mais próximas que temos 
são as eleições municipais do ano passado, as quais 
permitem inferir que a sociedade de Mato Grosso do 
Sul deseja fazer profundas mudanças nas suas es-
colhas, revisando o papel dos partidos que, há várias 
décadas, ocupam o centro do poder.

O resultado eleitoral ocorrido em Campo Grande, 
capital do Estado, em 2012, foi emblemático e indica 
seguramente que um processo novo está em curso. 
A população parece estar abandonando alguns para-
digmas que balizam suas escolhas.

Coisas como desempenho administrativo fabri-
cado com peso da propaganda, estrutura financeira 
abusiva, tempo de televisão desigual, equipes de mar-
queteiros profissionais, todos esses fatores valeram 
pouco no processo de escolha dos eleitores.

O que a população mostrou que deseja é ter uma 
relação honesta com a classe política. O aprimoramen-
to de nossa democracia exigirá cada vez mais um tipo 
de conduta diferenciada do candidato, obrigando-o a 
mostrar qual o grau de sintonia que ele mantém com 
a comunidade, qual o nível de transparência que ele 

propõe desenvolver entre os setores públicos e priva-
dos, qual é o padrão de sua sinceridade, o que fará 
com que suas promessas sejam exequíveis na prática.

Nesse processo, o meu Partido, o PSDB, apre-
sentou-se como uma grande surpresa do processo 
eleitoral de Mato Grosso do Sul. Ele aumentou signifi-
cativamente o número de prefeituras e de vereadores 
e quase chegou ao segundo turno nas eleições da 
capital, Campo Grande.

Esses e vários outros resultados das eleições 
municipais estão mudando o jeito de a população en-
xergar a política em meu Estado. Lideranças antes 
consideradas imbatíveis e com índices elevados de 
popularidade foram derrotadas. Avaliações de governo 
positivas, obras de impacto e bondades sociais foram 
simplesmente inúteis na hora da decisão do eleitor. A 
sociedade teve vontade de mudar e mudou.

Essa força latente que está dentro de cada um 
em determinado momento histórico ultrapassa qualquer 
manobra estratégica artificial que queiram impor sobre 
as nossas consciências. Por isso, fico me perguntando: 
se o quadro se mostra tão favorável para o Governo 
– que, conforme as pesquisas, tem popularidade lá 
nas alturas –, qual a razão para antecipar tanto o ca-
lendário das eleições presidenciais? Qual é o temor? 
Para que tanta movimentação eleitoral? Considero tais 
desdobramentos estranhos e incoerentes.

Srªs e Srs. Senadores, quero concluir dizendo 
que não há vencedores nem vencidos de véspera. 
O momento do grande debate de propostas e rumos 
políticos ainda não chegou, mesmo que boa parte da 
imprensa queira insistir ao contrário, dando uma emer-
gência inexistente ao assunto.

O Governo força e estimula essa pauta. 
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– Todos os dias, ouvimos os próceres do PT dizerem 
que – entre aspas – “eleição é a prioridade máxima” 
na agenda governamental. 

Trata-se de substituir compromissos com o País 
pelo compromisso com a manutenção do poder. Mes-
mo assim, não se pode fazer nada, a não ser render-
-se a essa triste e vergonhosa realidade.

Esperar, contudo, que esse caminho seja de apren-
dizado. Às oposições cabe manter o sentido de alerta 
sobre as distorções que possam vir a ocorrer daqui para 
frente. Tem-se a clareza de que o ambiente será conta-
minado, mas confio na sabedoria do povo brasileiro no 
momento de julgar aqueles que, sinceramente, desejam 
o melhor para o País, sabendo separar o joio do trigo.

(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – É 

a impressão, Sr. Presidente, que trago lá do meu Estado, 
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após consultas que fiz com pessoas da maior responsa-
bilidade e de todos os segmentos da nossa sociedade.

Espero que as minhas palavras, realmente, te-
nham sentido sobretudo àqueles que desejam ante-
cipar o processo eleitoral.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró, pelas 
suas considerações e reflexões sobre a nossa vida política.

Prezado Senador Eunício Oliveira, eu deveria ter 
chamado antes a Senadora Ana Amélia, mas, em ra-
zão do acompanhamento que ela fez do Washington, 
eu acabei não a chamando. Então, peço a gentileza 
de V. Exª aguardar.

Tem a palavra a Senadora Ana Amélia, para uma 
comunicação inadiável.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Serei extremamente sucinta, Senador Eunício.

Caro Presidente Eduardo Suplicy, ocupo rapi-
damente a tribuna porque, hoje, o Chanceler Antonio 
Patriota deu algumas informações relevantes sobre a 
política externa brasileira. E como sou do Rio Grande do 
Sul, nós temos particular interesse na questão não só 
comercial, mas também da relação dentro do Mercosul.

A uma das questões que eu levantei a ele, a res-
posta dada pelo chanceler foi auspiciosa. Houve – eu 
penso – um equívoco da diplomacia do nosso País em 
relação a apoiar a retirada do Paraguai do Mercosul, 
quando houve o impeachment, que foi um processo 
interno e inquestionável do ponto de vista da legali-
dade e dos resultados que houve. Afinal, não se pode 
julgar internamente um país, pois estaríamos ferindo 
a soberania interna do Paraguai.

Porém, passou o tempo, os ânimos foram sere-
nados. Aquilo foi um casuísmo que ficou muito claro 
para que a Venezuela entrasse no Mercosul, já que o 
Congresso paraguaio rejeitava a participação da Ve-
nezuela no Bloco.

De qualquer modo, a eleição no país, no dia 21 
deste mês, abre espaço para que o Paraguai retome, 
de fato e de direito, a sua integral participação no Mer-
cosul, até porque o comércio bilateral tem sido amplia-
do substancialmente.

E não só essa auspiciosa declaração do chan-
celer, mas também sobre as condições favoráveis, na 
visão dele, do Embaixador Roberto Azevedo para um 
cargo dos mais importantes junto à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC).

Eu queria saudar a iniciativa do Presidente da 
nossa Comissão de Relações Exteriores, Senador Ri-
cardo Ferraço, pela oportunidade que deu nesse debate.

Trago outro tema aqui, caro Presidente Eduardo 
Suplicy. Estamos aqui na frente do Líder do PMDB, ex-

-Presidente da CCJ. Hoje, solicitei encarecidamente e 
tive uma acolhida extremamente cordial do Presidente da 
CCJ, Senador Vital do Rêgo. Apresentei, desde 2011 até 
agora, cinco propostas de emendas à Constituição, que 
estão aguardando relatoria na CCJ, e também apresen-
tei outros tantos projetos de lei. Mas, no caso das PECs, 
duas, faço questão de salientar: a primeira, foi logo após 
a morte de José Alencar, quando fui procurar o que ele 
tinha feito, e a única iniciativa dele, como Senador, era 
uma PEC tornando o Orçamento da União impositivo e 
não só autorizativo. Então, reapresentei-o em homena-
gem à memória dele e pedi, hoje, ao Senador Vital do 
Rêgo a designação da relatoria.

Outra questão muito importante – inclusive o 
próprio Líder Eunício Oliveira já mencionou na tribu-
na – sobre esse interesse é que o Governo, cada vez 
que desonera do IPI alguns produtos, acaba afetan-
do a receita dos Estados e Municípios, que é a prin-
cipal fonte. Estamos aí brigando, nessa mudança do 
FPE. Então, a minha alteração dos arts. 159 e 165 da 
Constituição é para estabelecer uma compensação. 
O Governo pode fazer a hora que quiser, é ótimo que 
faça. Agora, não pode fazer isso à custa da redução 
da receita dos Estados e Municípios. Então, está cons-
tando nessa minha PEC de 2012, que é exatamente 
essa garantia de uma compensação. 

Espero que o Líder do nosso Bloco nos dê apoio 
porque ele já mencionou isso. Acho que é uma questão de 
justiça, e até que gostaria que fosse coletiva, da Comissão. 

Entre os projetos de lei do Senado, há um mui-
to importante, do ponto de vista social, que isenta do 
Imposto de Renda das Pessoas Físicas os rendimen-
tos provenientes da aposentadoria paga pelo INSS, a 
partir do mês em que o contribuinte homem ou mulher 
completar 60 anos. Hoje, com essa política de reajus-
tes tomada pelo Governo, há um empobrecimento dos 
aposentados pela aplicação de um reajuste apenas 
para quem ganha um salário mínimo, e quem ganha 
um pouco mais é prejudicado. Então, esse projeto res-
titui o poder dos nossos aposentados.

Outro projeto trata de retirar a taxa de inscrição do 
concurso público federal à pessoa física que se declara 
isenta de apresentar declaração de ajuste anual do Im-
posto de Renda da Pessoa Física. Eu penso que é uma 
forma também socialmente justa de encaminhar isso.

Eu queria agradecer, publicamente, a disposição 
do Senador Vital do Rêgo de acolher, para designar 
os relatores para essa matéria.

Muito obrigada, meu caro Presidente Eduardo 
Suplicy. Como eu disse ao Senador Eunício Oliveira, 
eu seria bem breve. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amé-
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lia. Também achei muito positiva a audiência pública 
com o nosso querido Ministro Antonio Patriota, hoje.

Pergunto ao Senador Sodré Santoro, já que estava 
aqui o Líder Eunício Oliveira pronto para falar, se pode-
ríamos ouvi-lo agora, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)

Então, tem a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se-
nador. Obrigado Presidente, Senador Suplicy.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu quero, 
neste momento em que também me dirijo aos cidadãos 
e às cidadãs de todo o Ceará e de todo o Brasil, que 
acompanham os nossos trabalhos nesta Casa pelo sis-
tema de comunicação do Senado Federal, dizer que, 
em recente reunião com a Bancada do Nordeste, o Se-
cretário Executivo do Ministério da Integração Nacional, 
Sr. Alexandre Navarro, informou que representantes do 
Governo Federal, com argumentos e interesses ainda 
difusos, pretendem submeter ao Congresso Nacional 
proposta de reestruturação do centenário Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, o nosso DNOCS, 
em empresa de atuação nacional. 

Com a totalidade dos parlamentares presentes 
ao encontro, só posso saudar preocupações no sentido 
de modernizar e fortalecer aquela tradicional autarquia, 
criada há mais de um século, em 1909.

A necessidade dessa modernização e fortale-
cimento evidencia-se ainda agora, quando enfrenta-
mos a mais longa e a mais cruel seca do último meio 
século, fenômeno da natureza que só será superado 
somando-se esforços, tecnologias, conhecimento ad-
quirido, ações concretas e investimentos, como mos-
tramos na última terça-feira, em reunião do Conselho 
Deliberativo da Sudene, quando a Presidente Dilma, 
acompanhada de governadores e de lideranças de toda 
a região, apresentou um significativo conjunto de me-
didas de convivência com a seca. Entre elas destaco 
a confirmação da venda de mais de 340 mil toneladas 
de milho, já nos meses de abril e de maio, que serão 
transportadas por meio de portos, de caminhões, sob 
a responsabilidade dos governos estaduais. 

A reafirmação de investimentos em 1.415 Muni-
cípios do Nordeste brasileiro, parte do Espírito Santo 
e parte de Minas Gerais, atingidos pela estiagem, em 
montante que somará R$9 bilhões, observando-se 
que, das ações já em andamento, mais de sete bilhões 
estão sendo realizados. 

Além disso, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma 
prometeu que o Governo Federal tomará medidas para 
simplificar projetos e agilizar licenças ambientais, com 
mais esforço por parte dos órgãos de controle. 

Veremos ainda iniciativa de impacto imediato na 
vida de milhares de agricultores beneficiados pelos 

programas Bolsa Estiagem e Garantia-Safra, que re-
ceberão seus benefícios enquanto durar a seca, a um 
custo mensal de quase R$175 milhões; além de R$350 
milhões em novas linhas de crédito emergencial, medi-
da que se somará à prorrogação por dez anos, com o 
primeiro pagamento, em 2016, das dívidas vencidas e a 
vencer para produtores inscritos na agricultura familiar 
e, em 2015, para a agricultura empresarial.

Nessa linha, saliento uma medida anunciada pela 
Presidenta que, praticamente, representa o perdão da dívi-
da para operações de liquidação de crédito rural, ao anun-
ciar um desconto de 85% para a agricultura familiar com 
dívidas até R$15 mil e de 75% para dívidas até R$35 mil. 

Finalmente, destaco a ampliação de 30% da fro-
ta de carros-pipa, que passará dos atuais 4.746 para 
6.170 veículos, representando um investimento mensal 
de cerca de R$71 milhões; a construção de mais de 40 
mil cisternas, junto com a recuperação e a perfuração 
de novos poços, no valor de R$209 milhões. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

–...o DNOCS, portanto, precisa, sim, ampliar o seu 
quadro técnico e operacional, especialmente a equipe 
de engenheiros, de cuja carência tanto o setor privado 
quanto o setor público do nosso País se ressentem.

Sempre faço questão de defender, desde quando 
iniciei minha vida parlamentar como Deputado Federal, 
que a história do DNOCS, ou seja, a sua missão se 
confunde com a história da ocupação social e econô-
mica do Semiárido do Nordeste brasileiro,

Pois é uma autarquia que, ao longo desse século, 
armazenou inigualável acervo técnico, legado por gera-
ções de competentes e abnegados engenheiros, cientistas 
e pesquisadores da envergadura de um arrojado Lisboa, 
de um Guimarães Duque e de um Francisco Aguiar.

Sob a liderança desses valentes profissionais, um 
contingente de dedicados trabalhadores anônimos trans-
formou terras estéreis e rochas em barragens que arma-
zenam água, mitigam a sede de homens, mulheres e 
crianças, dos animais e das plantações, pintando de verde 
as manchas cinzentas da caatinga implacável e adusta.

Por isso não deixo de salientar também que os im-
passes e as limitações enfrentados pelo DNOCS em vários 
momentos refletem, acima de tudo, a descontinuidade e 
a falta de prioridade que, infelizmente, por longo tempo, 
marcaram a atuação de numerosos governos diante do 
desafio da prevenção e da convivência com as secas.

Refletem, também, antigas distorções da estru-
tura fundiária brasileira desde os tempos coloniais. É 
possível afirmar que as raízes do subdesenvolvimento 
nordestino foram condicionadas menos pelo fenômeno 
natural e cíclico da estiagem do que por um persistente 
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regime semifeudal, com os lentos progressos na am-
pliação das áreas irrigadas, dominadas pelos canais 
de elevação, beneficiando ainda um restrito número 
de proprietários de terras.

Até pouco mais de 40 anos atrás, verificavam-se 
esporádicos esforços sustentados no sentido da reor-
ganização fundiária das terras dominadas pelos gran-
des açudes e canais de irrigação; na alfabetização e na 
capacitação do campesinato; no financiamento da me-
canização das lavouras; na edificação de estruturas de 
armazenamento; e da industrialização dos frutos da terra.

Nesse sentido, Sr. Presidente, lembro que no já 
distante ano de 1956, os bispos nordestinos reunidos 
em Natal, no Rio Grande do Norte, denunciaram, em 
um documento hoje histórico, que as secas na região 
constituíam um crime contínuo de imprevidência.

Segundo eles, mais grave que as secas, era o 
tratamento dado pelas autoridades, aguardando passi-
vamente as consequências das estiagens para lançar 
mão de medidas paliativas, de emergência.

Apesar de todas essas dificuldades, é necessário 
que façamos justiça às muitas e grandes realizações 
dessa ilha que podemos chamar de DNOCS, tais como 
os grandes açudes de Orós, Castanhão, Banabuiú e 
Araras; a construção da Rodovia Fortaleza–Brasília; e 
o início da construção da Barragem de Boa Esperança, 
entre outras centenas de obras. 

Hoje, o povo Nordestino, em particular os milhões 
de sofridas e corajosas famílias sertanejas, assim como 
seus representantes eleitos, saúdam as iniciativas fe-
derais destinadas a fortalecer o DNOCS.

Todavia, Sr. Presidente, eu e acredito que todos 
os companheiros que representam o Ceará neste Con-
gresso Nacional repudiamos terminantemente toda e 
qualquer sugestão no sentido de transferir a sede do 
DNOCS de fortaleza, onde se encontra desde 1963, 
para a capital federal.

É uma medida que despojaria todo o Nordeste, e 
não só o meu Ceará, da proximidade de um importante 
órgão de articulação de ações em favor do semiárido, 
transformando-o em uma distante e insensível estru-
tura burocrática.

(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, peço mais um minuto para concluir.
Comparativamente, é como se a Nasa transfe-omparativamente, é como se a Nasa transfe-

risse para a lua o centro de controle de seus foguetes 
lançados aqui na terra. Ou tão inusitado quanto trazer 
para Brasília as operações da Companhia de Desen-
volvimento do Vale São Francisco – a Codevasf. 

Minhas senhoras e meus senhores, Senadores 
e Senadoras, o fortalecimento e a modernização do 
DNOCS são fundamentais para o Nordeste. Caberá, 

porém, a nós, Deputados e Senadores, avaliar e de-
bater, incluindo a participação dos seus funcionários 
e colaboradores, o que eventualmente seja proposto.

O que não faz sentido algum é cortar suas raízes 
com a região que ele foi criado para amparar e desen-
volver. Não é tempo de medidas que venham ou esva-
ziar um trabalho fundamental para a Região Nordeste 
ou inchar ainda mais a máquina pública existente aqui 
em Brasilia, na capital federal.

Por isso, Sr. Presidente, a transferência do DNOCS 
é algo que nós, nordestinos, que nós cearenses repu-
diamos, porque ela em nada beneficiará. Pelo contrário, 
trará para a burocracia brasileira um aumento ainda 
mais perverso com o povo nordestino. Portanto, nós 
que já sofremos tanto com essa burocracia, nós que já 
sofremos tanto, tanto, tanto com as estiagens sempre 
prolongadas e com medidas sempre emergenciais, nós 
não aceitamos a transferência do DNOCS com esse 
discurso de que vai modernizar o DNOCS. 

Modernizar o DNOCS é ampliar o seu quadro, 
é fazer concurso público, é dar estrutura para que ele 
possa fazer com que o povo nordestino sofrido tenha 
uma esperança em um órgão tão importante do go-
verno, que está ligado... 

(Interrupção do som.)
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Muito obrigado, Senador Eunício Oliveira. 
Suas palavras, como Senador do Ceará e do Nordes-
te, me parecem de bom senso com respeito à melhor 
localidade para a sede do DNOCS. 

Espero que a própria Presidenta Dilma Rousseff 
possa ouvir a sua palavra, ainda mais porque ela es-
teve lá, em Fortaleza, conversando com todos os Se-
nadores e governadores do Nordeste. Dessa maneira, 
avalio que ela estará sensível às suas ponderações.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há requerimentos. 

Nos termos do art. 338, do Regimento Interno 
do Senado Federal, urgência para o PRS nº 4, 
de 2012, que declara nula a resolução da Mesa 
do Senado que extinguiu o mandato do Sena-
dor Luiz Carlos Prestes e do seu Suplente Abel 
Chermont, em 9 de janeiro de 1948. Assinado 
pelos Senadores Inácio Arruda, Wellington Dias, 
Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira, Eunício 
Oliveira, Gim Argello, respectivamente Líde-
res do PCdoB, do PT, do Governo, do PSDB, 
do PMDB e do PTB. Na verdade, de todos os 
Líderes de partidos: José Agripino, Francisco 
Dornelles, Alfredo Nascimento, Acir Gurgacz, 
Rodrigo Rollemberg, João Costa, Randolfe Ro-
drigues, Sérgio Petecão, Eduardo Lopes, Edu-
ardo Amorim, Paulo Davim – enfim, de todos 
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os partidos –, para que se anule a resolução 

que extinguiu o mandato do ex-Senador Luiz 

Carlos Prestes e de seu suplente.

Outro requerimento:

Que requer urgência, também assinado por to-
dos os Líderes, nos termos do art. 336, inciso II, 
do Regimento Interno, para o PLC 98, de 2011.

São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esses requerimentos serão votados após 
a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 342 do 
Regimento Interno.

Tem a palavra, agora, o Senador Sodré Santoro, 
do PTB, de Roraima, pelo tempo regimental. Em segui-
da, pela Liderança do PSDB, o Senador Aloysio Nunes. 

O próximo orador inscrito é este Senador que 
preside a sessão.

V. Exª tem a palavra, Senador Sodré Santoro.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna, hoje, 
dada a proximidade da promulgação do Estatuto da 
Juventude, falar sobre um assunto que já falei, diversos 
outros Senadores já falaram, mas acho muito oportu-
no o momento.

Quero falar, hoje, sobre um dos mais sérios proble-
mas da saúde pública que enfrentamos atualmente no 
Brasil. Refiro-me à gravíssima questão dos dependentes 
de crack espalhados, indistintamente, por todo o País.

Os dados são absolutamente alarmantes, Sr. 
Presidente. O Brasil, hoje, é considerado o maior mer-
cado consumidor da droga. Estima-se que, somente 
no último ano, cerca de 2,3 milhões de brasileiros ex-
perimentaram esse terrível narcótico, seja na versão 
em pó, seja em pedra.

E o pior, meus caros colegas: desse total, de acor-
do com pesquisa realizada pela Universidade Federal 
de São Paulo, 442 mil foram crianças e adolescentes.

Vejam os senhores e as senhoras a gravidade 
da situação! A cada ano, são recrutados centenas de 
milhares de jovens brasileiros para essa batalha ingló-
ria, cerrando fileiras em um exército cuja única arma 
disponível é, tragicamente, a própria vida.
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O fato, Sr. Presidente, é que ainda temos uma 
precária rede de atendimento, acolhimento e tratamen-
to desses dependentes da droga. Em todo o País, são 
apenas 310 centros de atenção psicossocial especiali-
zados na questão das drogas e do alcoolismo, além de 
59 unidades de acolhimento e 4.240 leitos em hospitais.

Ora, diante do tamanho e da amplitude do pro-
blema, os especialistas são unânimes em afirmar 
que ainda precisamos ampliar, significativamente, o 
espectro e o alcance das políticas públicas voltadas 
para a questão.

É verdade que, no final de 2011, o Governo lançou 
o programa “Crack, é possível vencer”, com previsão 
de recursos da ordem de R$4 bilhões para o enfren-
tamento do problema. Entretanto, percebe-se que a 
batalha ainda está longe de ser vencida, e muito ainda 
temos de fazer para salvar a vida desses brasileiros e 
brasileiras entregues ao vício.

Diante desse fato, o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, já anunciou a ampliação do referido 
programa, agora abrangendo cidades com menos de 
200 mil habitantes que poderão receber, conjuntamen-
te, serviços e equipamentos voltados para a questão.

Segundo o Ministro, o problema não somente se 
encontra disseminado em todas as regiões – inclusive 
nos Municípios menores – como exige uma integração 
maior na execução de suas ações entre as diversas 
esferas de governo.

Em primeiro lugar, precisamos trabalhar fortemen-
te na sua prevenção. Há a necessidade de capacitar 
as pessoas que lidam diretamente com os jovens e 
usuários nas comunidades, como assistentes sociais, 
profissionais da saúde e lideranças locais e religiosas, 
para a conscientização e o aconselhamento desses 
potenciais consumidores ou usuários da droga.

Paralelamente, Srªs e Srs. Senadores, faz-se 
necessário um incremento substancial do número de 
leitos e vagas nos centros de recuperação clínica e 
hospitalar.

No lançamento do programa, havia uma previsão 
de abertura, até 2014, de mais 13 mil leitos hospita-
lares, mas especialistas do setor já consideram esse 
número insuficiente para atender à demanda crescente 
de pacientes acometidos pelo vício.

Ademais, Sr. Presidente, não podemos esque-
cer do combate policial e investigativo ao tráfico, que 
deve ser duro e implacável com aqueles que, de ma-
neira cruel, lucram com o desespero e a destruição 
da vida alheia.

É de partir o coração assistir à determinadas ce-
nas que, desgraçadamente, já se transformaram em 
trágica rotina de nossos centros urbanos.

Em Roraima, abro aqui parênteses para desta-
car que a situação local não é diferente da nacional. 
O Estado carece de uma maior rede de atenção aos 
usuários e incremento dos programas de combate às 
drogas, alguns já em andamento pelo Governo Fede-
ral, são fundamentais para acabar com o grave qua-
dro, hoje existente.

Nesse sentido, cumpre registrar que o Governo 
de Roraima aderiu, recentemente, ao Sistema Nacio-
nal de Informações de Segurança Pública, Prisionais e 
Sobre Drogas (Sinesp). O convênio foi apresentado ao 
secretário de Segurança Pública de Roraima durante 
a 48º reunião do Colégio Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (Consesp), em Brasília, pelo Mi-
nistério da Justiça.

A adesão possibilitará ao sistema de segurança 
do Estado integrar-se ao Sinesp e alimentá-lo com 
informações de segurança, garantindo assim a libe-
ração de recursos da União para a segurança pública.

O Sinesp tem por objetivo armazenar, tratar e 
integrar dados e informações para auxiliar na formu-
lação, implementação, execução, acompanhamento 
e avaliação das políticas relacionadas à segurança 
pública, sistema prisional, execução penal e enfren-
tamento do tráfico de drogas, procedendo à coleta, 
análise, sistematização e interpretação desses dados 
e informações, disponibilizando-os em estudos, esta-
tísticas, indicadores ou outras informações.

O Ministério da Justiça disponibilizará um siste-
ma padronizado, informatizado e seguro que permita 
o intercâmbio de informações entre os integrantes do 
Sinesp. Além disso, disponibilizará estudos, estatísticas 
e indicadores com as informações alimentadas, reali-
zará articulação e proporá planejamento integrado de 
ações conjuntas. Também fará auditoria periódica à in-
fraestrutura tecnológica e à segurança dos processos, 
redes e sistemas, além de estabelecer cronograma 
para a adequação dos integrantes do Sinesp às nor-
mas e procedimentos de funcionamento do sistema.

Caberá ao Estado nomear, até o dia 31 de março 
de 2013, um gestor de estatística e análise criminal, 
um gestor de inteligência e um gestor de tecnologia 
da informação.

Segundo o Secretário de Segurança do Estado, 
com a adesão ao Sinesp, caberá ao Estado alimentar 
mensalmente o atual sistema de estatística com regis-
tros unificados das Polícias Civil e Militar.

Ainda de acordo com o Secretário, a informatiza-
ção permitirá um melhor aproveitamento dos recursos 
existentes, além de tornar as Polícias mais eficientes 
no combate ao crime, especialmente ao tráfico de dro-
gas e à violência.
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Foi dado um passo. Muitos outros ainda serão 
necessários, por parte do Governo, no enfrentamento 
dessa grave crise.

Srs. Senadores, a imagem de uma criança suja e 
quase desnuda fazendo uso do mortífero entorpecente 
é o retrato acabado da falência de nossas instituições 
e do dever do Estado de proteger e resguardar a in-
fância e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é obrigação mo-
ral e institucional de todo homem público, seja ele de 
qualquer esfera governamental ou de qualquer Poder, 
lutar com todas as forças possíveis para derrotar esse 
poderoso e destrutivo inimigo, sempre à espreita de 
nossos jovens em cada esquina, em cada praça pública.

Quero, aqui, fazer coro às medidas recentes 
anunciadas pelo Governo e clamar para que sejam 
ainda mais ampliadas e efetivadas, atendendo às le-
gítimas reivindicações dos especialistas e estudiosos 
do problema. Somente dessa forma, sim, será possí-
vel vencer o crack.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Sodré Santoro, meus 
cumprimentos pela preocupação com esse tema tão 
importante e que preocupa a todos os brasileiros e, em 
especial, sobre como prevenir que jovens, sobretudo, 
estejam no caminho das drogas.

Então, meus cumprimentos a V. Exª.
Tem, agora, a palavra, pela Liderança do PSDB, 

o Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais hoje anun-
ciam que será criada mais uma estatal pela gestão pe-
tista. Aleluia! A empresa, que se chamará Hidrobrás, 
terá por finalidade cuidar dos nossos portos fluviais, 
hidrovias e eclusas.

Sr. Presidente, talvez seja mau trocadilho, mas 
criar uma nova empresa estatal para cuidar de hidro-
vias é chover no molhado. Por quê? Porque já existem 
órgãos públicos federais que tratam desse assunto 
ou deveriam tratar desse assunto. É o Ministério dos 
Transportes, para começar; é a Antaq, a agência re-
guladora de transportes aquaviários; e o Dnit, que é 
autarquia. Já temos, portanto, três órgãos para cuidar 
de hidrovias, portos e eclusas.

Desse modo, não é por falta de estruturas ad-
ministrativas que nós temos, ainda hoje, no Brasil, a 
marca acabrunhante de apenas 10% do total da mo-
vimentação de cargas ser feita pela via mais barata, 
mais amigável em relação ao meio ambiente, que é 

a hidrovia; ficando 60% das nossas cargas entregues 
aos caminhões.

Então, não é por falta de órgãos administrativos 
que as hidrovias não saem do papel.

Não é também por falta de dinheiro. Nos últimos 
dois anos, Sr. Presidente, o Orçamento-Geral da União, 
votado pelo Congresso Nacional, destinou R$837 
milhões para hidrovias e portos. Sabe V. Exª quanto 
desses recursos foi efetivamente aplicado? Cerca de 
40% – menos da metade dos recursos colocados à 
disposição desses três órgãos do Governo, para fazer 
as obras necessárias à utilização dessas hidrovias.

E tampouco, Presidente, as coisas não aconte-
cem por falta de prioridade. Todos sabem a importância 
que teria a conclusão da hidrovia Teles Pires-Tapajós, 
por exemplo, ou da famosa Araguaia-Tocantins, ou da 
Eclusa do Lajeado, no Rio Tocantins. Nenhuma das 
duas primeiras recebeu sequer um centavo do Governo 
Federal, do Governo Dilma, dos recursos destinados 
pelos Orçamentos de 2011 e de 2012. Já a eclusa do 
Lajeado, no Tocantins, não viu sequer a cor dos R$100 
milhões reservados para o Dnit no ano passado.

E, no entanto, agora, cria-se empresa pública 
para cuidar de hidrovias – mais uma empresa estatal. 
É uma mania, é obsessão do PT a criação de empre-
sas estatais.

Nós, no Brasil, vamos caminhar para 130 empre-
sas estatais, que consomem uma fábula em dinheiro, 
algumas com bons resultados, outras com resultados 
absolutamente lamentáveis.

(Soa a campainha)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Permita-me, Sr. Presidente.
É o caso das estatais criadas na gestão do PT. 

Foram criadas doze estatais. Todas elas, com exceção 
de uma, vivem dos recursos do Tesouro; são depen-
dentes do Tesouro. A única exceção a essa regra é a 
Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e 
Biotecnologia. Esta consegue gerar alguma receita para 
cobrir os seus custos; as demais, zero de receita. Não 
geram nenhum tostão por meio de suas atividades.

Entre outras, temos: Empresa de Pesquisa Ener-
gética; Empresa Brasileira de Comunicações; Empre-
sa Pré-Sal Petróleo; Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares; Agência Brasileira Gestora de Fundos e 
Garantias; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 
Avançada; Amazônia Azul Tecnologia de Defesa.

Há ainda outra, para a qual quero chamar aten-
ção, que é comovente: a empresa criada para cuidar 
do legado esportivo, a Empresa Brasileira de Legado 
Esportivo, que foi criada pelo governo Lula para ela-
borar estudos relativos aos investimentos necessários 
para a realização das Olimpíadas. Essa empresa foi 



15600 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

criada, gastou-se dinheiro para a sua instalação, fo-
ram pagos funcionários, e, agora, ela já foi colocada 
na lista das empresas a serem extintas. Assim como 
foi extinta, poucos meses depois de criada, a empresa 
para cuidar do trem bala.

Aliás, ela foi aprovada aqui no Plenário do Sena-
do por medida provisória. A Senadora Marta Suplicy 
fez discurso extraordinariamente vibrante, defendendo 
a criação dessa empresa, e, poucos meses depois, 
essa empresa desaparece para dar lugar á Empresa 
Brasileira de Logística, que foi criada para acomodar 
o Sr. Bernardo Figueiredo, cujo nome havia sido rejei-
tado pelo Senado para compor a diretoria da agência 
reguladora dos transportes.

Enfim, esse é o panorama do Brasil, que um dos 
conselheiros da Presidenta da República – não meu 
conselheiro, mas dela –, o Sr. Gerdau, caracterizou 
como excesso de burrice, como delírio burocrático.

E é isso o que está acontecendo. Criam-se em-
presas e mais empresas para desempenhar funções 
que deveriam estar sendo desempenhadas por órgãos 
já existentes, tendo como único resultado a criação de 
empregos para acomodar apaniguados e amigos do 
PT e de seus aliados.

Para o povo brasileiro, nada! Só prejuízos!
E, agora, virá a Hidrobrás. Tenho certeza de que 

será aprovada, aqui no plenário do Senado, pela maioria 
governista, que, com a docilidade bovina de sempre, 
vai aprovar a criação de mais uma empresa, talvez na 
esperança de ter alguns lugarzinhos a serem preen-
chidos pelos seus amigos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Aloysio Nunes, V. Exª faz as indaga-
ções que, como um dos líderes da oposição, acredita 
serão respondidas pelos representantes do Partido 
dos Trabalhadores.

Pergunto ao Senador João Durval se pode pre-
sidir, uma vez que sou o próximo orador inscrito para 
falar regimentalmente.

Agradeço a V. Exª se puder assumir a Presidência.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. João Durval, 
Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco/PDT – 
BA) – V. Exª tem a palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Saúdo o ex-Deputado João Paulo Pires Vasconcelos, 
aqui presente.

Seja bem-vindo!

Presidente João Durval, primeiro, eu gostaria de 
transmitir ao Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes, 
que, se a Presidenta Dilma avaliou como importante 
para dinamizar a construção de hidrovias fundar uma 
nova empresa, ela, com certeza, teve os elementos 
e o diagnóstico que certamente irão fazer com que 
essa empresa possa ser eficiente e responda à altura 
as indagações que V. Exª aqui formulou de maneira 
adequada.

V. Exª colocou como questões importantes: será 
que, de fato, para que as hidrovias brasileiras, que se 
fazem tão necessárias, passem a funcionar mais cele-
remente, realmente deve haver essa empresa?

Mas eu gostaria aqui de fazer algumas indagações 
ao meu próprio Líder no ano passado, Senador Walter 
Pinheiro, a respeito de dispositivos apresentados no 
adendo ao substitutivo do Projeto de Lei do Senado 
nº 192, de 2011, que trata dos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados.

Inicialmente, gostaria de parabenizar o Senador 
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, pelo esforço para 
construir um consenso em torno dos critérios para a 
divisão dos recursos do FPE.

Todavia, após análise do Adendo ao Substitutivo 
do PLS nº 192/2011, algumas dúvidas emergiram, as 
quais, entendo, deverão ser sanadas até a próxima 
terça-feira para que possamos votar a matéria.

1. A nova redação proposta para o art. 2º da Lei 
Complementar nº 62/89, mantém os mesmos coeficien-
tes em vigor até 2015. Ora, tenho dúvidas com relação 
à constitucionalidade do dispositivo proposto, pois o 
texto faz referência ao Anexo Único da Lei Comple-
mentar nº 62/89, o qual foi explicitamente considerado 
nulo na decisão do Supremo Tribunal Federal. Sendo 
assim, é muito importante termos a garantia acerca 
da constitucionalidade desse dispositivo. Espero que 
até terça-feira próxima essa dúvida possa ser inteira-
mente sanada pelo nosso relator e pelos consultores 
jurídicos, inclusive eventualmente pelo próprio STF, se 
avaliar que isso se faz necessário;

2. Para os anos de 2016 e 2017, segundo o Re-
lator Walter Pinheiro, seriam distribuídos os valores de 
2015, corrigidos pelo IPCA e, adicionalmente, pelo ín-
dice parcial do Produto Interno Bruto. No caso de haver 
recursos extras, a esses seriam aplicados os critérios 
do modelo já apresentados nos relatórios anteriores, 
quais sejam, o teto de 7% para o fator população e a 
referência de 70% da renda domiciliar per capita para 
efeito de redução de coeficientes. Ou seja, são criadas 
regras mais complexas sem, entretanto, alterar os cri-
térios já estabelecidos. Como tais índices, a exemplo 
do que foi dito ontem neste Plenário, não correspon-
dem aos anseios dos governadores e das bancadas 
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estaduais – isso foi expresso por diversos Senadores 
nos últimos dias –, eu pergunto se o Senador Walter 
Pinheiro está preparando novos critérios que serão 
apresentados na próxima semana ou se S. Exª pre-
tende abrir uma rodada de negociação que leve em 
consideração as profundas mudanças socioeconômi-
cas que ocorreram no País nesses últimos 25 anos, 
garantindo a observação da diretriz constitucional de 
assegurar um desenvolvimento regional equilibrado 
de nosso País.

Sr. Presidente, Senador João Durval, eu gosta-
ria ainda de aproveitar esta oportunidade para aqui 
ressaltar a importância das medidas que foram anun-
ciadas pela Presidenta Dilma Rousseff, na reunião da 
última terça-feira, dia 2 de abril, na sede da Sudene, 
em Fortaleza, quando apresentou os investimentos e 
as medidas de combate aos efeitos da seca no Semi-
árido, que somam mais de R$16 bilhões. 

Entre as novas ações anunciadas nesta se-
mana está a prorrogação das operações de 
crédito rural para agricultores. 
Produtores rurais afetados pela estiagem no 
Semiárido brasileiro contarão com novas me-
didas de apoio, anunciadas [pela Presidenta 
Dilma no dia 2]. Os investimentos que totalizam 
R$9 bilhões também contemplam estratégias 
para o desenvolvimento da região. Somados 
aos R$7,6 bilhões já aplicados em ações es-
truturantes e emergenciais de enfrentamento 
à seca, o investimento na área de atuação da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nor-
deste [...] chega a R$16,6 bilhões em medidas 
que vão desde a prorrogação das operações 
de crédito rural para agricultores afetados à 
criação de uma Força Nacional de Emergên-
cia para as questões de estiagem. 
Uma das principais ações diz respeito à renego-
ciação da dívida dos agricultores afetados pela 
seca: “Autorizamos para todos os produtores 
nos Municípios do Semiárido em situação de 
emergência reconhecida pelo Governo Federal a 
prorrogação do pagamento das dívidas contrata-
das no período de 2012 a 2014 por um período 
de dez anos. O início do pagamento, no caso 
de agricultores empresariais, será em 2015; no 
caso de agricultores familiares, 2016. Estamos 
também autorizando a redução de dívidas con-
tratadas até 2006, em casos de liquidação de 
crédito rural” – explicou a Presidenta [...].
Outra medida é a manutenção dos programas 
Garantia Safra e Bolsa Estiagem, enquanto du-
rar o período da seca. Serão incorporados um 
total de 361.586 novos beneficiários ao Bolsa 

Estiagem, que atende atualmente a 880 mil 
agricultores, em 1.311 Municípios.
Da mesma forma, o Garantia Safra beneficia hoje 
769 mil agricultores em 1.015 cidades. “Sairemos 
da marca de aproximadamente 1,5 milhão de 
beneficiários para mais de 2 milhões. São mais 
200 mil agricultores no Garantia Safra e mais 
de 360 mil pequenos produtores que recebe-
rão o Bolsa Estiagem”, destacou o Ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.
[Sobre] cisternas e poços. Até dezembro de 
2014, será viabilizada a instalação de mais de 
um milhão de cisternas para consumo no Semi-
árido. Serão entregues 130 mil, até julho deste 
ano, e 240 mil, até dezembro. As demais 750 mil 
serão entregues até dezembro de 2014. Serão 
instaladas, ainda, 91 mil cisternas para produção. 
“Destas, 27 mil serão entregues até dezembro 
deste ano. É um trabalho que envolve diversas 
áreas dos Ministérios da Integração Nacional, do 
Desenvolvimento Social e da Fundação Banco 
do Brasil. Agora também teremos o envolvimen-
to de outras instituições federais na construção 
de cisternas de produção”, pontuou o Ministro.
O Serviço Geológico do Brasil vai investir R$40 
milhões, repassados pelo Ministério da Inte-
gração Nacional...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
na perfuração de 20 novos poços profundos de grande 
vazão; a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Departamen-
to Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) investirão 
R$93,3 milhões na perfuração de 1,1 mil novos poços 
e na recuperação de 1,4 mil outros. Além disso, o Exér-
cito Brasileiro investirá R$75,3 milhões na aquisição de 
equipamentos para a perfuração de 30 poços por mês. 

Sr. Presidente, Senador João Durval, peço que 
seja transcrito aqui o Quadro publicado em questão, 
editado pela Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência, pois este Quadro sintetiza o conjunto das 
novas medidas.

Como Senador por São Paulo, eu me sinto tam-
bém solidário à população do Nordeste, aos Estados 
do Nordeste, sobre a importância dessas medidas que 
agora a Presidenta Dilma acaba de anunciar.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco/PDT – 
BA) – V. Exª será atendido.

(Soa a campainha.)

O Sr. João Durval, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador 
Jayme Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro apenas dizer que, hoje, tivemos uma audiência na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal, discutindo a cadeia do leite em nosso País. 
Foi uma das audiências mais proveitosas que tivemos 
nestes últimos tempos naquela Comissão, inclusive, 
o Senador Eduardo Suplicy, que preside a sessão na 
tarde de hoje, também se encontrava presente.

Achei muito oportuna aquela audiência, meu 
caro Senador Eduardo, pelo fato de que tivemos o 
conhecimento real dos problemas que, hoje, temos 
na bacia leiteira em todo o território nacional. Primei-
ro, a importação do leite, que prejudica sobremanei-
ra, naturalmente, o comércio do leite no nosso Brasil. 
Segundo, é pelo fato de que o Governo tem que in-
vestir mais, sobretudo, aumentando a produtividade 
em relação às bacias leiteiras nossas, ou seja, inves-
tindo em nossos rebanhos, em novas tecnologias e, 
sobretudo, particularmente ali, deixei muito bem clara 
a minha opinião, porque não adiantava, naturalmente, 
exigir dos nossos pequenos e médios produtores do 
leite se o Governo também não dá essa contribuição, 
principalmente, quando se fala que estão totalmente 
descapitalizados. Lamentavelmente, hoje, a maioria dos 
nossos produtores de leite vive com muita dificuldade 
na questão financeira. Entretanto, uma das sugestões 
que dei foi de que o Governo abrisse linha de financia-

mento, ou seja, subsidiada para recuperação do solo, 
ou seja, através de financiamento para os pequenos e 
médios, subsidiando a compra do calcário, do adubo 
e, decerto, até de equipamentos mecânicos para que 
possa recuperar as suas áreas.

Isso não é um problema dó de uma só Região no 
Brasil, mas de todas as Regiões brasileiras: Bahia, Mato 
Grosso, São Paulo, Minas. Hoje, quem produz leite, real-
mente produz porque não tem talvez outro meio, porque, 
além dos seus preços bem aquém dos seus custos, te-
mos, hoje, dificuldade até mesmo para aquisição de ma-
trizes, na medida em que, muitas das vezes, recorre ao 
seu rebanho abatendo ou vendendo para até sobreviver.

De maneira que, aqui, quero cumprimentar a 
louvável iniciativa do valoroso Senador Benedito de 
Lira de ter patrocinado essa audiência pública, que, 
certamente, vai render bons encaminhamentos para 
resolver o problema do leite no Brasil, principalmente 
que nós tenhamos regras claras que permitirão pro-
duzir e receber um valor bem mais justo do que o que 
hoje, lamentavelmente, é pago àqueles que produzem 
o leite em todo o território nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Jayme Campos, com-
partilho com V. Exa sobre a importância e a riqueza dos 
depoimentos que hoje foram prestados por todos os 
convidados para participar da audiência pública pre-
sidida pelo Senador Benedito de Lira. Eu, por exem-
plo, aprendi muito a respeito da importância do setor 
de produção do leite no Brasil, que envolve mais de 4 
milhões de produtores no Brasil inteiro.

Alguns dados ali são indicadores de algo muito 
saudável para a economia brasileira. Fiquei impres-
sionado, porque desde 2001, 2002, 2003, e daí para 
a frente, o consumo do leite no Brasil cresceu muito 
significativamente, ano após ano, o que constitui um 
indicador de que a população brasileira está, efetiva-
mente, em um estágio melhor e progressivo de saú-
de. Eu acho que isso é uma boa nova para todos nós.

Tem a palavra o Senador João Durval. Estariam 
agora inscritos, pela ordem de inscrição normal, os 
Senadores Casildo Maldaner – ausente –, Rodrigo 
Rollemberg, Aécio Neves e Roberto Requião, que es-
tava aqui há pouco. Ele disse que gostaria de falar um 
pouco depois. Pergunto a V. Exa se concorda, então, 
em inverter a ordem com ele, porque assim vou avisá-
-lo de que ele estaria pronto para falar. Então, tem a 
palavra V. Exa, por inversão de ordem com o Senador 
Roberto Requião, que seria agora, mas está por che-
gar aqui. V. Exa tem a palavra. 
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O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, este ano 
de 2013 marca a passagem dos 75 anos de publicação 
de uma das obras mais relevantes da literatura brasi-
leira: Vidas Secas, do grande escritor alagoano Gra-
ciliano Ramos, que teve sua primeira edição em 1938.

Em Vidas Secas, com sua prosa única, Graci-
liano Ramos descreveu o drama daquela família de 
nordestinos que se vê em meio a uma forte seca. Dela 
decorrem toda sorte de agruras, sofrimentos e desafios 
por vezes insuperáveis. A própria estrutura do livro foi 
escolhida de modo a ilustrar o caráter cíclico do sofri-
mento do povo nordestino com a seca.

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – O últi-

mo capítulo, Fuga, conecta-se ao primeiro, Mudanças, 
de modo que se tem essa ideia de um fenômeno inter-
minável que se repete e perpetua no tempo.

Ainda que inexoravelmente cíclico, o fenômeno 
da seca pode e deve ter seus efeitos minimizados por 
meio da ação governamental. Essa é a nossa função. 
Essa é a nossa obrigação, frente ao sofrimento de mi-
lhões de pessoas, em especial nos Estados do Nor-
deste e no norte de Minas, na área conhecida como 
Polígono das Secas, que engloba cerca de 1.350 Mu-
nicípios brasileiros.

A seca vem-se agravando, Sr. Presidente, e o so-
frimento da população que vive nas regiões afetadas 
só vem aumentando, visto que estamos no terceiro ano 
consecutivo com baixos índices pluviométricos. Se o 
ano passado já foi dramático e se os animais tiveram 
que se alimentar até de casca de árvores secas para 
tentar sobreviver, neste ano nem isso lhes resta. Além 
disso, o produtor teve de contrair empréstimos para 
enfrentar a seca no ano passado – muitas vezes o di-
nheiro foi suficiente apenas para alimentar a família. 
Agora se encontra endividado e impossibilitado de pa-
gar as dívidas, visto que o plantio permanece inviável.

A situação tem-se tornado um drama de propor-
ções catastróficas. É a pior seca das últimas décadas 
– alguns falam de 30 anos, outros de quase 50. Seja 
como for, o que se requer com urgência é uma ação 
efetiva por parte do Poder Público. O sertanejo não pode 
mais esperar pela ajuda; ela tem de vir de imediato.

E aqui eu gostaria de falar o que já foi dito há pou-
co pelo Senador Eduardo Suplicy. O Governo Federal, 
através da Presidente Dilma Rousseff, já começou a 
tomar providências sérias a esse respeito.

Eu o parabenizo, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Muito obrigado.

O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Uma 
questão que se coloca e que permanece sem resposta 
é qual a razão de não se tomarem medidas preventivas, 
já que se sabe que o fenômeno é antigo e cíclico. Ainda 
que a seca termine ou arrefeça após este ano, o traba-
lhador vai sofrer as consequências por bastante tempo. 
São consequências de todo tipo, Sr. Presidente: eco-
nômicas, físicas, psicológicas, emocionais e familiares.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Muito obrigado.
Meus cumprimentos, Senador João Durval, que 

aqui recomenda a todos nós que venhamos a ler e 
reler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cuja 1ª edi-
ção é de 1938.

Meus cumprimentos a V. Exª!
Tem a palavra agora o Senador Roberto Requião, 

como orador inscrito.
Vou pedir à assessoria a gentileza de encaminhar 

ao Senador Walter Pinheiro algumas indagações que 
há pouco fiz a ele sobre o Fundo de Participação dos 
Estados, para que possa incluir nas suas reflexões.

Muito obrigado.
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, 

que aqui nos anuncia um importante pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Antes de mais nada, peço a V. Exª que me 
inclua em suas orações.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com certeza, ainda mais porque...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – É um pedido que eu faço a V. Exª e ao Pastor 
Feliciano também.

Mais do que um pronunciamento, peço a tolerân-
cia de V. Exª, de certa forma, em relação ao tempo, 
porque quero trazer ao Plenário desta Casa um traba-
lho, uma espécie de relatório que executei nos últimos 
dias a respeito dos portos brasileiros.

“Nada mais parecido com um saquarema que um 
luzia no poder.” A frase foi dita por Holanda Cavalcan-
ti, para designar a ausência de diferenças de fundo e 
essência entre o partido conservador, os saquaremas, 
e o partido de Luziânia, em Minas Gerais, os luzias, 
que era tido como um partido liberal.

Essa constatação, feita no século XIX, ganha ab-
soluta atualidade à medida que o governo avança suas 
propostas para a infraestrutura. Avança propostas na 
direção errada, sob inspiração errada e aconselhamento 
errado. Avança na privatização e na desnacionalização 
da infraestrutura brasileira, na submissão aos interes-
ses do grande capital, como é o caso da Medida Pro-



15604 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

visória em trâmite no Congresso Nacional, a famosa 
MP 595, a famigerada Medida Provisória dos Portos.

A luta pelo porto público ocupou-me em meus dois 
últimos mandatos como Governador do Paraná, de 2003 
a 2010. O governo Fernando Henrique e meu anteces-
sor Jaime Lerner haviam estabelecido um convênio de 
delegação que garantia que o porto seria privatizado 
em seis meses. Eu assumi o governo e paralisei o pro-
cesso inútil de privatização do porto. Investi no porto, 
reorganizei a administração, combati os interesses que 
o submetiam e resgatei o seu caráter público.

Travei, Senador Taques, uma dura guerra em defe-
sa do Porto de Paranaguá. O Porto é a porta de entrada 
e de saída do País. Do Porto de Paranaguá dependem 
a nossa economia, o desenvolvimento de setores da 
nossa indústria, de regiões do meu Estado e do País.

Pensei que, com a eleição do meu amigo Lula e, 
depois, da Presidente Dilma, estaríamos livres da burrice 
fundamentalista da submissão à cobiça e à internaciona-
lização do Brasil. Pensei também que não teria mais que 
sair a campo para lutar contra a destruição e a privatização 
do Porto de Paranaguá, afinal ouvi da própria Presidente 
Dilma, quando Ministra da Casa Civil e pré-candidata à 
Presidência da República, que o nosso Porto de Para-
naguá era um exemplo de eficiência e racionalidade – 
isso está no Youtube, na Internet, para quem queira ver 
e ouvir. E era, mas não quando eu assumi o Governo. 
O Porto de Paranaguá não tinha dinheiro em caixa, os 
pátios eram espaços de exploração infantil, o lenocínio 
tomava conta, e o porto não tinha receita.

Os grandes graneleiros dominavam o porto e a 
economia do Estado não respirava mais, não tinha como 
importar nem exportar, porque o porto só se dedicava 
a exportar grãos das grandes empresas e das trades 
internacionais do agronegócio. Mesmo os pequenos 
produtores tinham que vender para as grandes, porque 
não tinham lugar no porto para exportar.

Tive que estabelecer cotas, criei e recriei a ex-
portação das multicargas – madeira, congelados, au-
tomóveis –, porque alguns setores da economia que 
precisavam exportar para crescer não tinham essa 
possibilidade. Se o porto fecha, estrangula a econo-
mia. E fui atacado duramente pela grande mídia. Mas 
resisti e reorganizei o Porto de Paranaguá.

Em 2003, recebemos o porto com menos de R$40 
milhões em um fundo informal para dragagens e, no tér-
mino do meu segundo governo, em 2010, deixamos o 
caixa com um saldo de R$450 milhões, mesmo tendo 
realizado diversas obras de infraestrutura, a dragagem do 
canal de entrada do porto, a pavimentação em concreto 
das vias de acesso e a construção de novos terminais.

E acabei com as filas de caminhões. Há dez anos 
que a safra era colhida e imediatamente colocada em 

caminhões, em direção ao porto, à espera de um ne-
gócio; e o caminhoneiro ficava na estrada, privado de 
tudo. Eu acabei com isso! Exigi agendamento de car-
ga. Só podia ir à estrada o caminhão que tivesse navio 
agendado. Acabou a fila!

À medida que as nossas iniciativas iam melho-
rando o porto público, passei a ser atacado duramente 
pela Rede Globo. A Globo colocou o Pedro Bial e Mi-
riam Leitão no ar para me atacar, por meio de imagens 
de arquivo e informações absolutamente mentirosas. 
Imagens de arquivo de filas de caminhões que não 
existiam mais há muitos anos. Era a mídia já, então, 
na cruzada pela desmoralização do porto público, para 
justificar a privatização e a desnacionalização. A mes-
ma Globo que, agora, elogia Ministros do Governo por 
sua racionalidade e visão de futuro, quando defendem 
o novo marco regulatório, que resultará na inviabiliza-
ção dos portos públicos e na desnacionalização abso-
luta de nossa logística. Meu Deus, Senador Armando!

Pois bem, sejamos claros, bem claros. Essa me-
dida provisória é uma jabuticaba com recheio de nitro-
glicerina. O modelo proposto destoa do padrão mundial. 
O comércio marítimo, do qual o sistema portuário é 
parte, tem experiência de mais de cinco mil anos. Em 
razão desse milenar percurso de amadurecimento, os 
portos mais importantes do mundo, nos países mais 
importantes do mundo, são públicos. O padrão vigente 
no mundo é o de portos públicos, operados pelo setor 
privado, exatamente como é o modelo brasileiro atual.

O modelo que o Brasil adotou pela Lei nº 8.630, de 
1993, é o modelo Landiord Port ou porto proprietário da 
terra, em que o Governo, por meio da autoridade portuá-
ria, administra a infraestrutura, responsabilizando-se pela 
gestão portuária (berços de atracação e desatracação de 
navios, píeres, dragagem no canal de acesso ao porto e 
mais). Nos Estados Unidos da América do Norte, a respon-
sabilidade pela dragagem é do Exército norte-americano. 
À iniciativa privada cabem investimentos na superestrutura 
portuária (armazéns, prédios, guindastes etc).

É porto público com a operação privada. Se é ope-
ração privada, não há que se desapropriar o porto pú-
blico, mas simplesmente trocar o operador. É o modelo 
predominante no mundo – Holanda, Bélgica, Alemanha, 
Espanha e USA, para citar apenas alguns países. Só 
há dois países de portos totalmente privatizados: os da 
Inglaterra, por obra e graça de Margaret Thatcher, e os 
da Nova Zelândia, e nenhum dos dois figuram em quais-
quer estatísticas de eficiência no trabalho portuário do 
mundo. O Banco Mundial critica o modelo inglês pela 
dificuldade de se pensar e executar o planejamento es-
tratégico do setor portuário e a intermodalidade no país.

O mundo sabe que os portos constituem ativos es-
tratégicos que requerem planejamento de médio e longo 
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prazo para funcionar com eficiência, para que toda a so-
ciedade possa se beneficiar dos seus resultados. Por que, 
então, os sábios funcionários do Governo do Paraná re-
solvem parir esta jabuticaba recheada com nitroglicerina?

Tenho ouvido com atenção os argumentos para 
justificar a Medida Provisória e a mudança do mode-
lo. E quanto mais ouço, mais me convenço de sua 
improcedência.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– AL) – Permita-me, Senador Roberto Requião. Dada 
a relevância de seu pronunciamento, acho que, com a 
anuência dos nobres Senadores aqui presentes, conce-
deremos mais tempo a V. Exª. Mas gostaria de assinalar 
que estão presentes, nas galerias do Senado, os alunos 
e alunas da Oficina Nacional de Formação Política da 
Juventude Indígena, com diversas etnias de todo o País. 

Sejam bem-vindos. 
Aqui está o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR) – Anauê!
Nada, nada disso! Ocorrerá o contrário.
Primeiramente, esclareçamos: esta medida pro-

visória visa ao comércio marítimo de contêineres. O 
comércio de granéis, no modelo atual, já pode perfei-
tamente ser movimentado em Terminais de Uso Pú-
blico por quem necessite verticalizar sua cadeia de 
produção, o que é feito por grandes empresas, como 
a Petrobras, Vale, Cargill, Bunge e outras.

E, quanto às terríveis filas no Porto de Santos, 
na época da colheita, todos sabemos que se devem à 
falta de armazenamento suficiente nas regiões produ-
toras e nos terminais graneleiros e à perversa matriz 
de transportes terrestres brasileira, na qual produtos 
de baixo valor agregado, como a soja e o milho, são 
transportados por caminhões, em vez de trens. 

No caso de Santos, as filas persistem porque o 
porto não adotou ainda a exigência de agendamento 
de navio para os caminhões que se dirigem ao porto, 
como nós fizemos, já há alguns anos, em.Paranaguá.

Ainda sobre os granéis, é evidente que sempre 
haverá alguma concentração de navios em época de 
safra. A sazonalidade da produção e do comércio torna 
irracional e improdutivo construir estruturas gigantescas 
que ficarão ociosas, grande parte do ano.

Logo, o alarido da grande mídia sobre as filas 
não me comove, nem me engana, como não deve en-
ganar os demais Senadores da República. É de uma 
canalhice absoluta a relação que a Globo e a Veja 
estabelecem entre as filas de caminhões no Porto de 
Santos em época de safra e uma suposta falência do 
modelo brasileiro de portos públicos, para justificar a 
privatização absoluta dos nossos portos. Alhos mistu-

rados com bugalhos. Só se engana, Senador Suplicy, 
quem deseja ser enganado. 

As soluções para os problemas do escoamento 
da safra passam por aumento da armazenagem no in-
terior e nos portos, mudança da matriz de transportes 
terrestres e gerenciamento inteligente e racional dos 
portos. Tudo isso é possível fazer no atual modelo por-
tuário. Nada disso exige que o modelo seja destruído, 
como quer o raio da Medida Provisória! 

Então, como vemos, é do comércio de contêi-
neres que devemos nos ocupar na análise da Medida 
Provisória nº 595. Aliás, o Senador Eduardo Braga, 
Relator da Medida Provisória, reconhece que o foco é 
o comércio de contêineres. E é aí que reside o aspecto 
crítico da Medida Provisória para a economia nacional, 
porque o comércio de contêineres é o que afeta mais 
diretamente a produção industrial. Os prejuízos que o 
novo modelo trará, se adotado, reforçarão o perfil pri-
mário exportador da economia brasileira. 

No caso dos contêineres o comércio internacional 
pelo mar é controlado por grandes armadores interna-
cionais, os donos de frotas de navios, como a Maersk, 
Hamburg Süd, MSS, MAS, Grimaldi. Dez empresas 
dominam 70% da navegação de longo curso. São eles 
que estabelecem o porto que será utilizado para im-
portação ou para exportação, sempre lembrando que 
estamos falando de comércio de contêineres, já que 
nos granéis a situação é diversa.

São os armadores, também, que fixam o preço 
da operação, estabelecendo a venda casada do frete 
marítimo com a movimentação do terminal. E como são 
oligopólios, fixam o preço com base na lógica ditada 
pelo mercado, e não com base nos custos. 

Do valor recebido do exportador ou pelo importa-
dor, pela movimentação no terminal portuário, o arma-
dor paga ao operador apenas uma parcela que varia 
entre 50 e 60%. Logo, é conversa mole, neoliberal a 
afirmação de que uma eventual redução do custo da 
operação nos terminais implique automaticamente 
redução do chamado custo Brasil, uma vez que a ló-
gica econômica é de que o armador, por sua posição 
dominante, se aproprie desse ganho de produtivida-
de e não o exportador/importador. Ou seja, a Medida 
Provisória não reduzirá os custos de movimentação 
portuária para os exportadores e importadores brasi-
leiros. Apenas aumentará o lucro dos armadores, que 
estão no topo da “cadeia alimentar” da logística de 
transporte marítimo mundial.

Aliás, se observarmos a Internet hoje, vamos 
verificar que os armadores já subiram o custo, pois 
pretendem se associar a construtoras e oferecer um 
preço baixíssimo na licitação da operação portuária, 
preço compensado pelo aumento do transporte dos 
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armadores. Ou seja, a Medida Provisória não reduzirá 
os custos de movimentação portuária para os expor-
tadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará 
o lucro dos armadores, que estão no topo da “cadeia 
alimentar” da logística de transporte marítimo.

Com isso, cai por terra o principal argumento que 
sustenta a Medida Provisória. A lógica da Medida Provi-
sória é a de que um proprietário de carga, um exportador, 
terá à sua disposição dezenas ou centenas de operado-
res portuários competindo ferozmente por sua carga, o 
que faria com que o preço pela operação fosse reduzido 
por esta competição de vida ou de morte. Escolhido pelo 
exportador um operador portuário, o exportador ou opera-
dor escolheria, então, um armador, o qual encaminharia 
um navio ao porto escolhido pelo exportador. Raciocínio 
primário, tolo, equivocado, grande equivoco. 

Na realidade, é a escala o determinante. Os navios 
atracam em portos em que seja maior a quantidade de 
carga a ser movimentada, não a preferência do importador 
ou do exportador, porque, com isso, os armadores otimi-
zam os seus ativos (navio, tempo, combustível, pessoal).

Posso dar um exemplo, um exemplo paranaen-
se. No Paraná, em Curitiba, temos uma montadora de 
automóveis da Volvo. Quem conheça minimamente a 
geografia, imaginará que o porto utilizado pela Volvo 
para as operações de comércio, entre a matriz sueca 
e a unidade paranaense, seja o Porto de Paranaguá, 
distante 100 quilômetros da fábrica brasileira. Mas não. 
A Volvo utiliza o porto do Rio de Janeiro. Por quê? Es-
cala. O volume de comércio com a fábrica paranaense 
não justifica que o navio se desloque até Paranaguá.

Ah! Os sábios formatadores desta incrível MP!
Como governador, recebi os reclamos da Volvo, 

e fui verificar por que ela não recebia os seus insumos 
em Paranaguá. O armador dizia: “existe fila no Porto 
de Paranaguá.” 

Convoquei a direção do porto e verificamos que 
não havia empecilho algum, fila alguma. Apenas a 
Volvo tinha uma pequena carga, e não convinha ao 
armador ir até Paranaguá, quando podia descarregar 
tudo no Rio de Janeiro, e a Volvo que utilizasse cami-
nhões para levar os seus insumos até a sua fabrica.

Aproveito esse exemplo da Volvo para apontar 
outro grave erro, outra premissa falsa. O discurso dos 
que a formataram é de que o novo modelo provocará 
um choque de oferta de movimentação portuária e de 
transporte marítimo, em decorrência da competição 
decorrente da abertura de dezenas ou centenas de 
terminais em portos privados, e que isso levará a uma 
queda de preços na operação.

Não é verdade. 
(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Essa afirmação pouco inteligente desconhece, 
fundamentalmente, que é a escala que faz com que 
os preços de operação portuária sejam ou não meno-
res, e não a competição entre centenas de terminais.

Se é a escala que faz a diferença, o número maior 
de terminais diminuiria a escala de cada um e, por via 
de consequência, elevaria o preço.

Seria interessante se os sábios que formataram a 
Medida Provisória revelassem em que país, em que lugar 
do mundo se dá esta realidade que a privatização dos 
portos teria o condão de, magicamente, criar no Brasil.

Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Nes-
te nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores 
portos...

(Interrupção do Som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 

PR.) – Os 100 maiores portos do mundo têm de um a 
três operadores. Pela razão óbvia de que é a escala o 
determinante...(Fora do microfone.)

V. Exª me permita, Senador, o tempo que me 
fosse possível para terminar esse relatório.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Mais dois minutos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.) 
– O tempo de dois minutos não dá.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy.Bloco/PT 
– SP) – Eu preciso consultar, porque, como já concedi 
25 minutos...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Por exemplo, eu sugiro que corte a palavra do 
Líder do PT.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Está aqui. (Risos.) 
Prossiga, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Neste 
nosso Planeta, a realidade é outra. Os cem maiores 
portos do mundo, Senador Pinheiro, têm de um a três 
operadores. Pela razão óbvia de que é a escala o de-
terminante para a redução dos custos de operação 
portuária e não a cerebrina e inexistente competição 
entre centenas de operadores.

Sim, pode alguém me perguntar: então, os portos 
públicos brasileiros são perfeitos? Não. Os portos públi-
cos, como tudo o mais na infraestrutura brasileira, preci-
sam ser melhorados. No caso dos contêineres, é preci-
so melhorar os acessos terrestres aos portos, reduzir a 
elevada burocracia, inclusive aumentando o horário de 
funcionamento dos órgãos anuentes – Receita, Vigilân-
cia Sanitária – e aumentando a coordenação entre eles.
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É preciso enfrentar o problema das tarifas portu-
árias elevadas que são cobradas pelos donos dos na-
vios, pelos armadores, ao importador/exportador, am-
pliar os berços de atracação e a dragagem, para fazer 
face aos navios gigantes começam a vir para o Brasil.

Em 1993, quando foi editada a Lei nº 8.630, os 
navios que atracavam...

(Interrupção do som.) 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...nos portos brasileiros transportavam 1,5 mil contê-
ineres. (Fora do microfone.) Em 2011, entre 3 e 5 mil 
contêineres. Em 2012, começaram a chegar navios com 
8 mil contêineres. O maior navio porta-contêineres do 
mundo pode transportar de 11 a 15 mil contêineres.

No caso do granel, é preciso enfrentar a insufici-
ência de silos nas áreas de produção – porque acabam 
sendo os caminhões parados na beira da estrada, os 
silos virtuais, sem que o caminhoneiro tenha apoio al-
gum – e nos terminais de grãos, os elevados custos da 
logística terrestre, decorrente dos pedágios rodoviários, 
da inexistência de ferrovias e da leniência da ANTT na 
fiscalização das concessionárias de ferrovias privadas. 

Mas, se não é verdade que os portos públicos 
sejam ilhas de excelência – nem poderiam ser num 
país com deficiências graves na infraestrutura –é uma 
grande mistificação afirmar que seja o modelo dos por-
tos públicos o responsável por um “estrangulamento da 
economia”, como vociferam a Globo e a Veja e afirmam 
irresponsavelmente as autoridades do Governo Federal.

Esse alarmismo é uma cortina de fumaça para 
nos empurrar à privatização e à desnacionalização 
absoluta dos nossos portos.

O Secretário de Portos da Presidência, José Le-
ônidas Cristino, um dos membros da troika do Gover-
no, veio ao Congresso para tentar nos amedrontar, na 
esteira do alarido alarmista da grande mídia. Disse o 
Secretário que, sem a Medida Provisória...

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... aprovada, os portos terão que recusar cargas em 
alguns anos.

Tenho uma proposta de (Fora do microfone.) solu-
ção para o problema, diante dessa incrível confissão de 
incompetência e de incapacidade de planejamento e ges-
tão por parte do Secretário de Portos. E a minha sugestão 
é que a Presidente Dilma, para evitar o mal anunciado, 
deveria agir prontamente, demitindo o raio do Secretário e 
estabelecendo uma política de fortalecimento do Sistema 
Portuário Nacional, e não mandar para o Congresso uma 
medida que destruirá os portos públicos, encarecerá as 
tarifas, debilitará a possibilidade de planejamento estra-
tégico e enfraquecerá a soberania nacional.

Deveria trocar o Secretário e proibir o novo secre-
tário de segurar o crescimento dos portos brasileiros, 
ordenando que desengavetasse os...

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... projetos para expansão dos terminais... (Fora do 
microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Caro Senador, caro Senador, nós temos o ho-
rário da Ordem do Dia; já estamos passando, e vários 
colegas que têm inclusive voos estão inscritos. E eu 
sei da importância do discurso de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Fora do microfone.) – Eu tenho certeza...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A importância de V. Exª, mas é que já fomos, já 
passou de trinta minutos, e eu queria fazer a Ordem 
do Dia, por gentileza. Eu pediria a V. Exª que conclu-
ísse, por gentileza.

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Eu tenho certeza de que a Ordem do Dia concerta-
da pelas nossas Lideranças é muito mais importante 
(Fora do microfone.) que uma discussão verdadeira 
sobre os portos.

Então eu requeiro a V. Exª que dê o meu discurso 
por lido, que o transcreva nos anais, e eu tentarei fazê-
-lo numa próxima vez, porque eu estou absolutamente 
convencido de que a Medida Provisória dos Portos é 
uma medida contra os interesses do País.

Eu ficaria extremamente satisfeito se eu pudesse 
passar algumas ideias que não foram apenas formuladas 
por mim, mas pela minha equipe no Porto de Paranaguá 
e pela equipe do Presidente Lula, enquanto foi Presi-
dente da República. O que nós estamos tentando fazer 
é a legalização do porto do Eike Batista e a legalização 
de alguns portos que estão exportando cargas de ter-
ceiros na ordem de 95%, quando não poderiam fazê-lo. 

Eu peço, então, que seja dado por lido, transcrito 
nos Anais o meu...

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Fora do microfone.) – ... discurso. Eu tentarei transmiti-
-lo em outra oportunidade. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, “Nada mais parecido com um sa-
quarema que um luzia no poder”. A frase foi dita por 
Holanda Cavalcanti, para designar a ausência de di-
ferenças de fundo e essência entre o Partido Conser-
vador, os saquaremas, e o Partido Liberal, os luzias.
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Esta constatação, feita no século XIX, ganha ab-
soluta atualidade à medida que o governo avança suas 
propostas para a infraestrutura. Avança propostas na 
direção errada, sob inspiração errada e aconselhamen-
to errado. Avança na privatização e desnacionalização 
da infraestrutura brasileira, na submissão do país aos 
interesses do grande capital. Como é o caso da Me-
dida Provisória em trâmite no Congresso Nacional, a 
MP 595, a famigerada MP dos Portos.

A luta pelo porto público ocupou-me em meus dois 
últimos mandatos como governador do Paraná, de 2003 
a 2010. O governo FHC e meu antecessor Jaime Lerner 
haviam estabelecido um convênio de delegação que 
garantia que o porto seria privatizado em seis meses. 
Eu assumi o governo e paralisei o processo. Investi no 
porto, reorganizei sua administração, combati os inte-
resses que o submetiam, resgatei seu caráter público.

Travei uma dura guerra em defesa do porto. O 
Porto é a entrada e a saída do país. Do Porto de Para-
naguá depende a nossa economia, o desenvolvimento 
de setores da nossa indústria, de regiões do meu es-
tado e do nosso país.

Pensei que com a eleição do meu amigo Lula 
e, depois, da presidente Dilma, estaríamos livres da 
burrice fundamentalista da submissão à cobiça e à 
internacionalização do Brasil.

Pensei também que não teria mais que sair a 
campo para lutar contra a destruição e privatização 
do Porto de Paranaguá,

Afinal, ouvi da própria presidente Dilma, quando 
Ministra da Casa Civil e pré-candidata à Presidência, 
que o Porto de Paranaguá era um exemplo de eficiên-
cia e racionalidade.

E era, mas não quando eu assumi o governo. O 
Porto de Paranaguá não tinha dinheiro em caixa, os 
pátios eram espaços de exploração infantil, o lenocínio 
tomava conta e o Porto não tinha receita.

Os grandes graneleiros dominavam o porto e a 
economia do Estado não respirava mais, não tinha como 
importar, nem exportar, porque o porto só se dedicava 
a exportar grãos das grandes empresas e das trades 
internacionais do agronegócio. Mesmo os pequenos 
produtores tinham que vender para as grandes porque 
não tinham lugar no Porto para exportar.

Tive que estabelecer cotas, criei e recriei a ex-
portação das multicargas (madeira, congelados, au-
tomóveis ...), porque a alguns setores da economia 
que precisam exportar para crescer. Se o porto fecha, 
estrangula a economia.

E fui atacado duramente pela grande mídia. Mas 
resisti e reorganizei o porto de Paranaguá. Em 2003, re-
cebemos o Porto com menos de 40 milhões reais em um 
fundo informal para custear dragagens e, no término do 

meu segundo governo, em 2010, deixamos o caixa com 
um saldo líquido de 450 milhões de reais, mesmo tendo 
realizado diversas obras de infraestrutura, a dragagem do 
canal de entrada do porto, a pavimentação em concreto 
das vias de acesso, a construção de novos terminais.

E acabei com as filas de caminhões. Fazia dez 
anos que a safra era colhida e imediatamente colocada 
em caminhões em direção ao porto, à espera de um 
negócio; e o caminhoneiro ficava na estrada, privado 
de tudo. Eu acabei com isso. Exigi agendamento. Só 
podia ir à estrada o caminhão que tivesse navio agen-
dado. Acabou a fila,

À medida que as nossas iniciativas iam melho-
rando o porto público, passei a ser atacado duramente 
pela Rede Globo. A Globo colocou o Pedro Bial e a 
Miriam Leitão no ar para me atacar, por meio de ima-
gens de arquivo e informações absolutamente menti-
rosas. Imagens de arquivo de filas de caminhões, que 
não existiam mais.

Era a mídia já então na cruzada pela desmorali-
zação do porto público, para justificar a privatização e 
desnacionalização. A mesma Globo que, agora, elogia 
ministros do governo por sua “racionalidade e visão de 
futuro” quando defendem um novo marco regulatório que 
resultará na inviabilização dos portos públicos e na des-
nacionalização absoluta da nossa logística. Meu Deus!

Pois bem. Sejamos claros. Esta medida provisó-
ria é uma jabuticaba com recheio de nitroglicerina. O 
modelo proposto destoa do padrão mundial. O comér-
cio marítimo, do qual o sistema portuário é parte, tem 
experiência mais de cinco mil anos, Em razão deste 
milenar percurso de amadurecimento, os portos mais 
importantes do mundo, nos países mais importantes 
do mundo são públicos. O padrão vigente no mundo 
é o de portos públicos operados pelo setor privado. 
Exatamente como é o modelo brasileiro atual.

O modelo que o Brasil adotou com a Lei n. 8,630 de 
1993, é o modelo Landiord Port ou porto proprietário da 
terra, em que o governo, por meio da Autoridade Portuá-
ria, administra a infraestrutura, responsabilizando-se pela 
gestão portuária (berços de atracação e desatracação de 
navios, píeres, dragagem no canal de acesso ao porto e 
mais). À iniciativa privada cabem os investimentos na supe-
restrutura portuária (armazéns, prédios, guindastes, etc.).

É o modelo predominante no mundo. Holanda, 
Bélgica, Alemanha, Espanha e USA, para citar ape-
nas alguns países. Só há dois países de portos total-
mente privatizados: os da Inglaterra, por obra e graça 
da Margaret Thatcher, e os da Nova Zelândia, e ne-
nhum dos dois figuram em quaisquer estatísticas de 
eficiência portuária mundial. O Banco Mundial critica 
o modelo inglês pela dificuldade de se pensar e exe-
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cutar o planejamento estratégico do setor portuário e 
a intermodalidade no país.

O mundo sabe que os portos constituem ativos 
estratégicos que requerem planejamento de médio e 
longo prazo para funcionar com eficiência, para que toda 
a sociedade possa se beneficiar dos seus resultados.

Por que, então, os sábios funcionários do governo 
resolvem parir esta jabuticaba?

Tenho ouvido com atenção os argumentos para 
justificar a Medida Provisória e a mudança do mode-
lo. E quanto mais ouço mais me convenço de sua im-
procedência.

Dizem que o novo modelo reduzirá o tal “Custo 
Brasil”, trará maior eficiência e racionalidade ao siste-
ma portuário e competitividade aos produtos brasileiros 
no comércio exterior.

Não! Nada disso! Ocorrerá exatamente o contrário!
Primeiramente, esclareçamos: esta MP visa o 

comércio marítimo de contêineres. O comércio de gra-
neis, no modelo atual, já pode perfeitamente ser mo-
vimentado em Terminais de Uso, os TUPs, por quem 
necessite verticalizar sua cadeia de produção, o que 
é feito por grandes empresas, como a Petrobrás, Vale, 
Cargill, Bunge e outras.

E quanto às terríveis filas no Porto de Santos, na 
época de colheita, todos sabemos que se deve à falta 
de armazenamento suficiente nas regiões produtoras e 
nos terminais graneleiros e à perversa matriz de trans-
portes terrestres brasileira – na qual produtos de baixo 
valor agregado, como a soja e o milho, são transportados 
por caminhões, ao invés de trem. No caso de Santos, as 
filas persistem porque o porto não adotou ainda a exigên-
cia de agendamento de navio, para os caminhões que 
se dirigem ao porto, como nós fizemos em.Paranaguá.

Ainda sobre os graneis, é evidente que sempre 
haverá alguma concentração de navios em época de 
safra. A sazonalidade da produção e do comércio torna 
irracional e improdutivo construir estruturas gigantes-
cas que ficarão ociosas boa parte do ano.

Logo, o alarido da grande mídia sobre as filas 
não me comove, nem me engana, como não deve en-
ganar os demais senadores da República. É de uma 
canalhice absoluta a relação que a Globo e a Veja 
estabelecem entre as filas de caminhões no Porto de 
Santos em época de safra e uma suposta falência do 
modelo brasileiro de portos públicos, para justificar a 
privatização absoluta dos nossos portos. Alhos com 
bugalhos. Só se engana quem quer.

As soluções para os problemas do escoamento 
da safra passam por aumento da armazenagem no 
interior e nos portos, mudança da matriz de transpor-
tes terrestres e gerenciamento inteligente e racional 
dos portos. Tudo isso é possível fazer no atual modelo 

portuário. Nada disso exige que o modelo seja destru-
ído, como quer a MP.

Então, como vemos, é do comércio de contêineres 
que devemos nos ocupar na análise da MP 595. Aliás, 
o senador Eduardo Braga, relator da MP, reconhece 
que o foco é o comércio por contêineres.

E aí é que reside o aspecto crítico da MP para a 
economia nacional, porque o comércio por contêineres 
é o que afeta mais diretamente a produção industrial. Os 
prejuízos que o novo modelo trará, se adotado, reforça-
rão o perfil primário-exportador da economia brasileira.

No caso dos contêineres» o comércio interna-
cional pelo mar é controlado por grandes armadores 
internacionais, os donos de frotas de navios, como a 
Maersk, Hamburg Sud, MSS, MAS, Grimaldi. Dez em-
presas dominam 70% da navegação de longo curso. 
São eles que estabelecem o porto que será utilizado 
para a importação ou exportação – sempre lembrando 
que estamos falando de comércio por contêineres, já 
que nos graneis a situação é diversa.

São os armadores, também, que fixam o preço da 
operação, estabelecendo a venda casada do frete ma-
rítimo com a movimentação no terminal. E, como são 
oligopólios, fixam o preço com base na lógica ditada pelo 
mercado e não com base em custos. Do valor recebido 
do exportador ou pelo importador pela movimentação no 
terminal portuário, o armador paga ao operador apenas 
uma parcela, que varia entre 50% e 60%.

Logo, é conversa mole neoliberal a afirmação de 
que uma eventual redução do custo da operação nos 
terminais implique automaticamente em redução do 
chamado “Custo Brasil”, uma vez que a lógica econô-
mica é de que o armador, por sua posição dominan-
te, se aproprie deste ganho de produtividade e não o 
exportador/importador.

Ou seja, a medida provisória não reduzirá os 
custos de movimentação portuária para os exporta-
dores e importadores brasileiros. Apenas aumentará 
o lucro dos armadores, que estão no topo da “cadeia 
alimentar” da logística de transporte marítimo mundial.

Com isso, cai por terra o principal argumento que 
sustenta a MP. A lógica da MP é a de que um proprie-
tário de carga, um exportador, terá à sua disposição 
dezenas ou centenas de operadores portuários com-
petindo ferozmente por sua carga, o que faria com 
que o preço pela operação fosse reduzido por esta 
competição de vida ou morte. Escolhido pelo exporta-
dor um operador portuário, o exportador ou operador 
escolheria então um armador, o qual encaminharia um 
navio ao porto escolhido pelo exportador. Raciocínio 
primário, grave equívoco.

Na realidade é a escala o determinante. Os na-
vios atracam nos portos em que seja maior a quanti-
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dade de carga a ser movimentada, porque com isso, 
os armadores otimizam os seus ativos (navio, tempo, 
combustível, pessoal etc.).

Posso dar um exemplo. No Paraná, em Curitiba, 
temos uma montadora de automóveis da Volvo. Quem 
conheça minimamente a geografia, imaginará que o 
porto utilizado pela Volvo para as operações de co-
mércio, entre a matriz sueca e a unidade paranaense, 
seja o Porto de Paranaguá, distante 100 quilômetros 
da fábrica brasileira.

Mas não. A Volvo utiliza o porto do Rio de Janeiro. 
Por que? Escala! O volume de comércio com a fábri-
ca paranaense não justifica que o navio se desloque 
até Paranaguá.

Ah! Os sábios formatadores desta incrível MP!
Aproveito este exemplo da Volvo para apontar 

outro grave erro, outra premissa falsa. O discurso dos 
que a formataram é que o novo modelo provocará um 
choque de oferta de movimentação portuária e de 
transporte marítimo, em decorrência da competição 
decorrente da abertura de dezenas ou centenas de 
terminais em portos privados, e que isso levará a uma 
queda de preços na operação.

Não é verdade. Esta afirmação pouco inteligente 
desconhece, fundamentalmente, que é a escala que faz 
com que os preços de operação portuária sejam meno-
res. E não a competição entre centenas de terminais.

Seria interessante se os sábios que formataram a 
MP revelassem em que país, em que lugar do mundo, 
se dá esta realidade que a privatização dos portos teria 
o condão de magicamente criar no Brasil.

Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Neste 
nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores por-
tos do mundo têm de um a três operadores. Pela razão 
óbvia de que é a escala o determinante para a redução 
de custos da operação portuária e não uma cerebrina e 
inexistente competição entre centenas de operadores.

Sim, pode alguém me perguntar, então os portos 
públicos brasileiros são perfeitos?

Não. Os portos públicos, como tudo mais na in-
fraestrutura brasileira, precisam ser melhorados. No 
caso dos contêineres é preciso melhorar os acessos 
terrestres aos portos, reduzir a elevada burocracia, in-
clusive aumentando o horário de funcionamento dos 
órgãos anuentes – Receita, Vigilância Sanitária – e 
aumentando a coordenação entre eles.

É preciso enfrentar o problema das tarifas por-
tuárias elevadas que são cobradas pelos donos dos 
navios (armadores) ao importador/exportador, ampliar 
os berços de atracação e a dragagem para fazer face 
aos navios gigantes que começaram a vir para o Brasil.

Em 1993, quando foi editada a Lei 8.630, os na-
vios que atracavam nos portos brasileiros transporta-

vam 1,5 mil contêineres. Em 2011, entre 3 e 5 mil con-
têineres, Em 2012, começaram a chegar navios com 
8 mil contêineres. O maior navio porta-contêineres do 
mundo pode transportar de 11 a 15 mil contêineres.

No caso do granel, é preciso enfrentar a insufici-
ência de silos nas áreas de produção e nos terminais 
de grãos, os elevados custos da logística terrestre, de-
corrente dos pedágios rodoviários, da inexistência de 
ferrovias e da leniência da ANTT na fiscalização das 
concessionárias ferroviárias privadas.

Mas, se não é verdade que os portos públicos 
sejam ilhas de excelência – e nem poderiam ser num 
país com deficiências graves na infraestrutura – é uma 
grande mistificação afirmar que seja o modelo de por-
tos públicos o responsável por um “estrangulamento da 
economia”, como vociferam a Globo e a Veja e afirmam 
irresponsavelmente autoridades do governo federal,

Este alarmismo é uma cortina de fumaça para 
nos empurrar à privatização e à desnacionalização 
absoluta dos nossos portos.

O secretário de Portos da Presidência, José Le-
ônidas Cristino, um dos membros da troika do gover-
no, veio ao Congresso para tentar nos amedrontar, na 
esteira do alarido alarmista da grande mídia. Disse o 
secretário que sem a MP aprovada os portos terão que 
recusar cargas em alguns anos.

Tenho uma proposta de solução para o problema. 
Diante desta incrível confissão de incompetência e de 
incapacidade de planejamento e gestão de parte do 
Secretário de Portos, a presidente Dilma, para evitar o 
mal anunciado, deveria agir prontamente, demitindo o 
secretário e estabelecendo uma política de fortalecimen-
to do sistema portuário nacional. E não mandar para o 
Congresso uma medida que destruirá os portos públicos, 
encarecerá as tarifas, debilitará a possibilidade de plane-
jamento estratégico e enfraquecerá a soberania nacional.

Deveria trocar o secretário e proibir o novo se-
cretário de segurar o crescimento dos portos públi-
cos, ordenando que desengavetasse os projetos para 
a expansão dos terminais de contêineres e de grãos 
nos portos brasileiros. A mesma ordem deve ser dada 
aos engavetadores da ANTAQ, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviáríos.

Chamo a atenção do Senado para três fatos in-
questionáveis, ocorridos entre 2002 e 2011:

1º) a corrente de comércio exterior brasileiro 
cresceu de US$ 100 bilhões para US$ 480 bilhões;

2º) a movimentação de contêineres cresceu de 
2 milhões para 5,3 milhões e;

3º) o Brasil teve crescimento, no comércio exterior, 
período 2009/2011, maior que a China e muito maior 
que os Estados Unidos e Alemanha. É bom lembrar 
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que 95% do comércio exterior brasileiro se dão atra-
vés dos portos.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o quadro real 
está longe daquele que a gritaria da grande mídia 
estabelece e reverbera o nosso pusilânime Leônidas 
que, diferente do Leônidas espartano, não se coloca 
em marcha para defender sua pátria. Antes, apressa-
-se entregá-la à cobiça estrangeira.

A conclusão decorrente do diagnóstico equivo-
cado a que a presidente Dilma está submetida pela 
indefectível troika privatista é que é preciso permitir a 
construção de terminais privados para prestar o ser-
viço público de operação portuária.

Diante do diagnóstico equivocado e da conclusão 
equivocada, a MP 595 revoga a Lei 8.630/93, a cha-
mada Lei dos Portos, e inventa um novo marco regu-
latório que não existe em parte alguma do Planeta. E, 
como sempre acontece quando se propõe algo que é 
ruim para o país e o povo, promete-se um mundo de 
bonança e riqueza, em que correm leite e mel. Para 
privatizar as ferrovias, Bernardo Figueiredo, à época 
funcionário do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, 
fez as mesmas promessas.

Resumindo, ao invés de fazer o que todo país 
soberano faz, que é fortalecer o porto público e suas 
estratégias de desenvolvimento, a MP enfraquecerá 
os portos públicos e entregará sua estratégia de de-
senvolvimento aos armadores internacionais e seus 
interesses comerciais.

Pois bem. Diz a troika privatista que a MP 595 
não é uma medida privatizante. Diz que os portos pú-
blicos não serão privatizados.

Balela. Conversa mole.
Hoje, os portos são públicos e a operação é pri-

vada, selecionada mediante licitação. Estamos aqui 
diante de um processo de privatização que se con-
funde com a desnacionalização dos portos brasilei-
ros. Desnacionalização! Esta é a palavra-chave para 
compreendermos a essência desta MP.

O negócio portuário constitui um monopólio na-
tural: demanda investimentos de grande porte para 
ser eficiente, o que impõe uma barreira de entrada, 
limitando o número de participantes, e a necessidade 
de o Estado garantir tais investimentos.

O fato de ter como contrapartida o aproveitamen-
to de economias de escala, em que os custos fixos se 
diluem à medida que aumenta a movimentação, e que, 
dentro de sua área de influência, os usuários do ser-
viço não tenham outras opções, também denota sua 
feição monopolística.

Aqui reside também a importância do papel do 
Estado como agente regulador que garanta tarifas mó-
dicas e tratamento isonômico aos usuários, sejam es-

tes grandes ou pequenos exportadores/importadores, 
como eu fiz em Paranaguá no meu governo. Quando 
assumi, o porto era dominado por grandes exportado-
res e a economia estava estrangulada.

Objetivamente, os nossos portos precisam ser 
equipados com dragagem, berços de atracação e 
equipamentos para receber os navios supercarguei-
ros. Não se imagina, ingenuamente, que a dimensão 
da economia brasileira, especialmente no que se refira 
a cargas conteirenizadas, comporte tantos portos de 
grandes dimensões. Evidentemente não.

Por isso, sejamos claros: à medida que a política 
de fortalecimento dos portos públicos seja abandonada 
em favor da política de entrega dos portos ao livre jogo 
dos interesses dos oligopólios e monopólios, os me-
gaportos privados vinculados aos grandes armadores 
tornarão irrelevantes os portos públicos, que minguarão, 
entrarão em crise, fortalecendo o discurso neoliberal da 
incompetência do Estado e da eficiência do mercado.

Logo, o que esta vergonhosa MP provocará – e 
não como efeito colateral imprevisto ou’ indesejado, 
mas como realização de um desiderato dos seus au-
tores e beneficiários – é o enfraquecimento e a quebra 
dos portos públicos.

E como justificam os formatadores da MP sua 
opção pela privatização e desnacionalização dos por-
tos, ao invés do fortalecimento da estrutura portuária 
pública para atração de investimentos privados?

Dizem que não há outra saída! E isso por duas ra-
zões: o Estado não tem como financiar os investimentos 
e o Estado é mais incompetente que a iniciativa privada,

Nada mais se parece a um Saquarema que um 
Luzia no poder. É incrível – e triste! – ouvir de petistas 
esta cantilena fundamentalista neoliberal!

Ora, o Estado tem uma capacidade de financia-
mento muito maior que qualquer empresa privada. Além 
disso, ao fim e ao cabo, é o Estado, via BNDES, que 
financia as privatizações, como vimos no caso das fer-
rovias, apenas para ficar num exemplo, O BNDES não 
apenas financia como acaba participando da composição 
acionária das concessionárias, assim como os fundos 
de pensão das empresas estatais. Logo, o argumento 
da falta de recursos não se sustenta. É desonesto.

Por outro lado, este modelo privatista e desnacio-
nalizante que se quer introduzir através da MP acaba-
rá por arrebentar a possibilidade de planejamento do 
Estado e imporá demandas incontroláveis por constru-
ção de infraestrutura de transporte terrestre (rodovias 
e ferrovias) para que as cargas cheguem e saiam dos 
portos privados. Logo, haverá um aumento brutal e 
uma dispersão de recursos públicos e não economia 
deles, como irresponsavelmente propagam os novos 
arautos da privatização.
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O outro argumento é o da incompetência do Esta-
do para realizar as obras de ampliação das instalações 
portuárias necessárias ao aumento da capacidade de 
movimentação dos portos. Não procede. As obras não 
serão feitas peio Estado e sim por empresas privadas, 
contratadas mediante licitação.

Diante deste quadro de terríveis conseqüências 
para a independência, a soberania e o desenvolvi-
mento do Brasil, uma pergunta se impõe: esta loucura 
em que consiste a MP é inevitável? O Brasil não tem 
mesmo outra saída, como querem nos convencer os 
Bernardos Figueiredos, Leônidas, Gleisi Hoffmann, 
Veja, Globo, et símiles?

Confesso que minha inteligência não alcançou a 
explicação dada pela ministra Gleisi, quando veio ao 
Congresso para justificar a MP. Disse ela que o PAC per-
mitiu investimentos públicos com participação privada, 
mas não permitiu parceria com o privado. A questão é, 
então, ideológica: é uma questão de honra implantar, a 
todo custo, as PPPs? As PPPs são, então, um estágio 
superior de relacionamento entre o público e o privado?

Nada mais se parece com um saquarema que 
um luzia no poder!

Srs. Senadores, Srªs Senadoras: Quid prodest? 
A quem aproveita?

Os portos privados que surgirem no novo modelo 
estarão ligados a empresas multinacionais de navegação 
marítima, integrantes de grandes grupos internacionais, 
as quais dominarão a logística portuária, estabelecerão 
preços artificialmente baixos (dumping), transferindo 
os custos para os demais itens do preço da operação 
completa (frete etc.) e, com isso, quebrarão os portos 
públicos que estejam na sua área de influência.

E então, quando já tiverem a logística portuária 
sob seu controle e os portos públicos quebrados, os 
oligopólios estabelecerão suas condições e seus pre-
ços ao país, aos produtores, exportadores e importa-
dores brasileiros.

Isso acarretará elevação dos fretes, aumentan-
do nosso déficit na balança comercial de fretes, que 
de US$ 1,6 bilhões em 2003 alcança agora US$ 8,7 
bilhões, Claro que isso aponta para o mal que faz ao 
Brasil não possuir uma frota de navios brasileiros para 
o comércio internacional.

Para que ninguém me imagine possuído por um 
nacionalismo exagerado, menciono o “Ato de Navega-
ção”, promulgado na Inglaterra, em 1651, pelo gover-
no puritano de Oliver Cromwell, que estabelecia que 
todas as mercadorias importadas por qualquer país 
europeu fossem transportadas por navios ingleses ou 
de seus próprios países.

Posteriormente, em 1652, especificou-se que, 
pelo menos, três quartos da tripulação dos navios de-

veriam ser britânicos. Esta lei provou forte reação dos 
Países Baixos, que até então obtinham grandes lucros 
com o comércio marítimo inglês. Em conseqüência, os 
países mergulharam nas Guerras Anglo-Holandesas, 
que terminou com a vitória britânica, em 1654, mar-
cando o início efetivo da hegemonia marítima britânica.

Mas, afinal, Quid prodest? A quem aproveita esta 
medida provisória?

Esta medida provisória foi lançada às pressas 
para impedir que o TCU julgasse o processo TC-
015.916/2009-0. No dia, no momento mesmo do jul-
gamento, a Casa Civil teria solicitado a retirada do 
processo de pauta, porque uma medida provisória 
estaria sendo publicada, E foi. Esta malfadada MP 595!

E em que consiste a decisão do TCU que a Casa 
Civil tentou evitar que fosse proferida? Quem e a que 
interesses buscou a Casa Civil proteger?

A decisão do TCU determinava à leniente AN-
TAQ que, em noventa dias, licitasse os terminais das 
empresas que mantinham ilegalmente portos privati-
vos transportando cargas de terceiros em Cotegipe 
(Bahia), Portonave (Itajaí-SC), Itapoá (SC) e Empra-
bort (Santos-SP).

Segundo o TCU, as outorgas destas empresas 
eram ilegais, porque os terminais foram autorizados 
pela ANTAQ como privativos, mas operavam principal-
mente cargas de terceiros, caracterizando prestação 
de serviço público, o que exigiria prévia licitação. E a 
leniente ANTAQ nenhuma providência tomava.

Dos 114 terminais privativos em operação no país, 
sete são exclusivos e 107 mistos. Os terminais mistos 
transportam carga de terceiros, prestando ilegalmente 
serviço público, em afronta aberta à Lei dos Portos de 
1993 e ao Decreto do Presidente Lula, que em 2008 
tentou botar ordem na bagunça, condicionando a auto-
rização de instalações privativas mistas quando a mo-
vimentação das cargas para terceiros tivesse caráter 
subsidiário, eventual e da mesma natureza da carga 
própria, para aproveitar algumas janelas no grosso da 
movimentação da carga própria. O relatório do TCU 
mostra que a Portonave (do grupo Triunfo), por exem-
plo, escoava 3% de cargas próprias e 97% de tercei-
ros, em frente ao Porto de Itajaí.

Está, portanto, respondida a pergunta sobre os 
beneficiários da apressada medida provisória, cuja 
publicação visou impedir que o TCU julgasse ilegal o 
funcionamento de portos de uso privativo que presta-
vam serviço público e condenasse a leniência e coni-
vência da ANTAQ.

E, assim, editada a MP acabou a ilegalidade e foi 
para o lixo o Decreto 6.620/2008 de Lula, Com isso, 
está liberada a temporada de caça aos portos públi-
cos. Com a MP, Portonave pode quebrar Itajaí, Itapoá 
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pode quebrar São Francisco, Pontal do Paraná pode 
quebrar Paranaguá, Embraport pode quebrar Santos 
e o porto do Açu, do mago Eike Batista (hoje sob ges-
tão do banco BTG),pode quebrar os portos do Rio de 
Janeiro e de Vitória.

Observem, Srs. Senadores, que não estou falan-
do que os novos portos privados competirão com os 
portos públicos. Digo que enfraquecerão e, no limite, 
quebrarão os portos públicos. Não há competição em 
setores da economia que se constituem, como é o 
caso, em monopólios naturais, Esta MP conduzirá a 
isso: quebradeira dos portos públicos e desnacionali-
zação das portas de entrada e saída do país,

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, “a pior cegueira 
é a que acomete os que têm por dever ser os olhos 
da República”, ensina-nos o Padre Antônio Vieira, no 
Sermão do Quinta-Feira da Quaresma, em Lisboa, no 
Ano da Graça de 1669.

Ensinamento atual!
Estamos diante de um escândalo de grandes pro-

porções. Caso o Congresso Nacional não se esperte, 
caso não acorde para cumprir o seu dever de casa de 
representantes do povo e da Federação, esta legislatura 
passará a ser conhecida como a legislatura Joaquim 
Silvério dos Reis, devendo receber, merecidamente, o 
desprezo dos nossos concidadãos por este opróbrio.

Lamento que esta medida seja encaminhada pelo 
nosso governo. Mas isso não aprisiona a minha cons-
ciência. Estou aqui para servir ao Brasil. Sou contra 
esta medida. E espero que os meus colegas senadores 
também digam não à privatização e à desnacionaliza-
ção dos nossos portos.

Grato pelo tempo, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o 
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Requião, V. Exª será atendido na for-
ma regimental.

Eu queria dizer que esse é um dos temas que, 
certamente, precisa ganhar espaço na tribuna e no ple-
nário desta Casa, mas tenho de seguir. Gentilmente, o 
Senador Suplicy tentou fazer o melhor na Presidência.

Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença 
dos alunos da Oficina Nacional de Formação Política 
da Juventude Indígena. Agradeço muito a vinda de vo-
cês aqui. O Senado fica lisonjeado de poder receber a 
juventude indígena que procura também desenvolver 
um maior conhecimento da atividade política.

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

ORDEM DO DIA
Eu consulto as Lideranças da Casa se há enten-

dimento sobre a votação do Item 1 da pauta. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

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

AC) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, na última sessão, ficou acertada a votação 
da medida provisória e do requerimento de urgência 
para o Estatuto da Juventude. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os requerimentos de urgência já foram lidos e estão 
em condições de serem votados logo após a Ordem 
do Dia, mas nós temos ainda uma medida provisória 
que tranca... Eu consulto se há entendimento sobre a 
medida provisória. Se temos o entendimento, eu pas-
sarei à apreciação do item 1 da pauta. 

Consulto as demais Lideranças se posso proce-
der dessa forma. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Por 
parte do DEM, estamos acordados, Sr. Presidente. É 
a Medida Provisória nº 587?

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

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Tem 
o apoio do DEM para fazermos a votação, já acordado 
com as demais Lideranças, sobretudo com a do PSDB, 
pelo contato que tivemos no dia de ontem.

De nossa parte, como relator da matéria, já es-
tamos preparados para relatar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Ordem do Dia. Passamos à apreciação do Item 
nº 1 da pauta:

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 3, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que au-
toriza para a safra 2011/2012 o pagamento de 
valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; 
amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004; e dá outras providências. (pro-
veniente da Medida Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mista. 
Relator: Deputado Raimundo Gomes de Ma-
tos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT) [que, inclusive, fala 
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que há entendimento para a apreciação desta 
matéria], favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2013, que oferece.

O Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, foi 
lido, no Senado Federal, no dia 26 de março.

Concedo a palavra, caso necessite, ao Senador 
Jayme Campos, relator da matéria.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Relator Revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, farei aqui um breve resumo, 
em relação à Medida Provisória nº 587.

O Projeto de Lei de Conversão, ora analisado, li-
bera recursos para viabilizar o socorro aos agricultores 
atingidos pela seca, por meio de reforço a dois progra-
mas governamentais já existentes: o Fundo Garantia-
-Safra e o Auxílio Emergencial Financeiro.

São cerca de 770 mil famílias beneficiadas pelo Ga-
rantia-Safra e 935 mil famílias, pelo Auxílio Emergencial.

No texto original, a medida previa recursos adicio-
nais de R$280, para o Fundo, e R$160 para o Auxílio, 
passando o primeiro para R$560 e o segundo, para R$320.

Porém, o Governo editou, em janeiro deste ano, a 
MP nº 603, elevando o montante desses recursos, re-
sultando assim em R$1.240 e R$720, respectivamente, 
o que significa expressiva ajuda, considerando ainda 
que os valores normais, mesmo sem dotação extraor-
dinária, foram praticamente duplicados. Assim, o PLV 
3, ora sob análise, já incorpora todos esses aumentos.

Em relação ao benefício Garantia-Safra, farão jus 
ao seu recebimento os agricultores familiares que, ten-
do aderido ao Fundo Garantia Safra, sofreram perdas 
comprovadas, em razão da estiagem com excesso de 
chuvas de, pelo menos, 50% do conjunto da produção 
de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão e de culturas 
destinadas à alimentação animal.

Além disso, o texto autoriza que a Companhia 
Nacional de Abastecimento, a CONAB, adquira, em 
2013, milho em grão, a preço de mercado, para recom-
por os estoques públicos. O objetivo é que este milho 
seja revendido diretamente a pequenos criadores de 
aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, localizados 
em Municípios sob a atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste.

Sobre a compatibilidade do orçamento, as cifras 
gerais, de acordo com a proposição original, são as 
seguintes:

No que se refere ao benefício Garantia-Safra, 
o impacto orçamentário e financeiro para 2012 é de 
aproximadamente 218 milhões. Para 2013 e 2014, não 
há custo adicional.

Quanto ao auxílio emergencial financeiro, a esti-
mativa de custo gira em torno de 49 milhões para 2012, 
121 milhões para 2013 e sem custo adicional para 2014.

Mesmo com os aumentos incorporados, nos ter-
mos da MPV 603, de 2013, os atuais valores se acham 
em plena conformidade, vez que são contemplados pelo 
Plano Plurianual e pela respectiva Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e que observarão os parâmetros compen-
satórios previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Certo de que as medidas adotadas por este di-
ploma legal são importantes para amenizar o prejuízo 
enfrentado por milhares de agricultores familiares, apre-
sento, portanto, meu posicionamento favorável à apro-
vação do presente Projeto de Conversão n° 3, de 2013.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Sr. Relator Revisor Sena-
dor Jayme Campos.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Com a palavra o Senador Aloysio Nunes, Líder 
do PSDB na Casa, para encaminhar os pressupostos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 
– SP. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, essa é uma proposição que 
merece, efetivamente, o assentimento de todos nós. Ela 
se enquadra na hipótese de emissão de medida pro-
visória: é urgente, é relevante, posto que visa socorrer 
os agricultores que tiveram suas lavouras de feijão, de 
milho, de arroz, de mandioca e de algodão prejudicadas 
pela estiagem em nível muito alto, com perdas superiores 
a 50%. Portanto, tem o nosso apoio, ainda mais tendo 
passado pelo crivo meticuloso do ilustre Senador Jayme 
Campos e do Deputado Raimundo Gomes de Matos.

Mas o que me traz a esta tribuna, Sr. Presiden-
te, não é essa medida provisória, que merece o nos-
so pleno assentimento. É compartilhar com os meus 
colegas Senadores e com V. Exa a angústia que tenho 
em relação à inviabilidade do nosso trabalho de legis-
ladores. O Senado está, hoje, inviabilizado como órgão 
legislativo. Não estou exagerando, Sr. Presidente. Além 
das 11 Comissões Permanentes, que geralmente se 
reúnem em horários coincidentes, da terça-feira de ma-
nhã à quinta-feira de manhã – porque se estabeleceu 
o costume de que segunda-feira e sexta-feira não há 
reuniões das Comissões da Casa –, nós temos hoje, 
Sr. Presidente, 21 comissões – 21 comissões! – mis-
tas, destinadas a examinar medidas provisórias. Vinte 
e uma! Ou seja, ninguém examina coisa nenhuma. É 
impossível! Convocam-se audiências públicas, como 
agora recentemente com o Presidente da Eletrobras, 
e havia apenas um Senador presente. É por desídia? 
Não, é porque é impossível multiplicarmos a nossa 
presença nas 21 comissões mistas. É impossível!
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A legislação importante no Brasil hoje, a legislação 
que tem real impacto na vida econômica, política e social 
da Nação, vem por medida provisória. Ainda recentemen-
te, veio por medida provisória nova regulamentação do 
setor elétrico, sem que os Senadores e os Deputados 
tivessem a oportunidade de discutir a fundo as implica-
ções daquilo que ela continha. E mais, tivemos que votar 
tangidos pela urgência, tendo que ouvir o “carão” que nos 
passou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, 
dizendo: “Acabou a discussão. Tem que votar!”.

Sr. Presidente, o Senador Requião fez um dis-
curso longo, enfático, a respeito da Medida Provisória 
dos Portos. Pergunto a V. Exª: além do Relator e do 
Presidente, quem é que pode hoje, em sã consciên-
cia, aprofundar-se no exame desta medida provisória, 
uma vez que há, além dela, 20 outras sendo objeto de 
análise de comissões permanentes?

Cada um de nós é titular em 10, 15, 20 comis-
sões. É uma mentira!

O Senado está à beira da falência como órgão le-
gislativo, afogado em medidas provisórias e, diante da 
sua impotência como órgão legislativo, perde-se em per-
fumarias, como, por exemplo, o Estatuto da Juventude, 
que não modifica coisa nenhuma na condição dos jovens 
do Brasil, ou na briga entre o psicólogo e o psicopeda-
gogo para saber qual é a parte de cada um no mercado 
de trabalho. Ou, então, na ausência de exercermos as 
nossas próprias prerrogativas, quando abdicamos da vo-
tação de vetos, tentamos exercer prerrogativas de outro 
Poder, como, por exemplo, quando o Senado se arroga 
o direito de criar tribunais regionais mediante emendas 
constitucionais, usurpando prerrogativa que é do Poder 
Judiciário. Então, nós não exercemos as nossas prerro-
gativas e queremos exercer as prerrogativas dos outros.

Nós estamos, Sr. Presidente, indo num rumo mui-
to ruim – mas muito ruim mesmo! –, que não contribui 
para o prestígio do Senado. É uma frustração.

Escutava o discurso do Senador Requião, todos 
impacientes para vê-lo concluir o seu pronunciamento, 
porque, afinal de contas, chegamos à Ordem do Dia, 
mas o Senador Requião não tem ocasião de discutir 
essa matéria na Comissão pertinente e não terá oca-
sião de discuti-la quando ela vier a plenário.

Sr. Presidente, V. Exª é homem comprometido 
com a democracia, com o prestígio do Legislativo, tem 
toda a nossa confiança. O Senador Renan Calheiros 
assumiu a Presidência do Senado agora, pleno de 
bons propósitos. É preciso, efetivamente, pararmos 
para pensar. Repito: pararmos para pensar.

Quero dizer a V. Exª que vai começar a tramitar, 
agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Começará a sua 
tramitação no mês de abril, se não me engano. Enquan-
to isso, nada foi feito para votarmos, para deliberarmos 

sobre os três mil dispositivos vetados. Então, vai tramitar 
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao arrepio 
do que determina a Constituição, que prescreve o tran-
camento da pauta das matérias de competência do Con-
gresso enquanto houver vetos pendentes de deliberação.

Eu não vou me conformar com isso! Vou ao Su-
premo Tribunal Federal, vou obstruir a Comissão por-
que eu não concordo com essa demissão voluntária 
– voluntária! – das nossas obrigações.

Desculpe-me, Sr. Presidente, desculpem-me, meus 
caros colegas, este desabafo, que nada tem a ver com a 
medida provisória. Essa medida provisória recebeu um 
tratamento simples, adequado, objetivo e competente do 
Senador Jayme Campos. Agora, o que acontecerá com as 
demais medidas que estão aí tramitando? E mais, quero 
alertar a Casa que, pelo jeito que vão as coisas, chegará 
logo a esta Casa uma medida provisória instituindo um 
novo marco regulatório da mineração.

Segundo notícias dos jornais, já há discussão, há 
quatro anos, a portas fechadas, no Palácio do Planalto e 
no Ministério de Minas e Energia, a respeito do novo marco 
regulatório da mineração. Enquanto isso, estão travados os 
investimentos, estão suspensas as autorizações de lavra e 
as autorizações de pesquisa. O que acontecerá? Aposto 
com V. Exª – aposto, aposto! – que virá medida provisória 
que nós seremos obrigados a engolir da mesma maneira 
como engolimos todas essas que estão tramitando.

Ouço o aparte do Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 

Em cima da sua argumentação, eu quero deixar só um 
pergunta para o Senado, para todos nós: se nós pode-
mos, por meio de emenda constitucional, criar tribunais 
federais de recursos, poderemos também extinguir o 
Supremo Tribunal Federal, pelo mesmo princípio?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, nobre Senador Requião, 
V. Exª faz uma pergunta retórica, evidentemente. (Ri-
sos.) Eu acho que pode tudo. Do jeito que as coisas 
estão, pode tudo.

(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB 

– SP) – ... que vale a Constituição? (Fora do microfone.) 
... pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Ou melhor, não pode nada!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Nada!

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Nem uma coisa, nem outra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço e cumprimento o Senador Aloysio 
Nunes, nobre Líder, que pediu e usou da palavra para 
encaminhar a votação dos pressupostos.

Solicitou a palavra o Senador Benedito de Lira, 
para a fase de discussão.

Se não há mais nenhum Senador que queira en-
caminhar os pressupostos, ponho em votação.

As Srªs e Srs. Senadores que aprovam os pressu-
postos de relevância, urgência, 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.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Be-

nedito de Lira. (Pausa.)
Antes, porém, o Líder Welllington Dias...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – É só para reconhecer aqui as 
dificuldades que temos em relação à sistemática das 
medidas provisórias nas várias comissões, mas tam-
bém agradecer ao Senador Aloysio e a todos pela 
compreensão e reconhecimento da relevância dessa 
matéria. Verdadeiramente, é uma dessas matérias que 
precisava ser tratada de forma emergencial.

Há poucos dias, a Presidenta esteve em Fortaleza, 
em um encontro com os Governadores do Nordeste e, nes-
se caso, ampliando o prazo que estava estabelecido para 
essa medida provisória pela necessidade da população.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira para 
discutir.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu gostaria de fazer algumas considera-
ções a respeito do que disse o Senador Aloysio Nunes 
a respeito das dificuldades que estamos vivenciando 
nesta Casa para cumprirmos com as nossas obrigações.

É, até certo ponto, constrangedor quando, através 
das Comissões Técnicas, atendendo a requerimentos 
de Senadores, convocamos uma audiência pública para 
tratarmos dos mais diversos assuntos de competência 
de cada uma das comissões e, muitas vezes, mesmo 
depois de no plenário da Comissão os convidados já 
estarem a postos na mesa, não haver um Senador.

Há de se perguntar: é responsabilidade do Se-
nador ou não é? É responsabilidade, sim! Agora, ele 
está, ao mesmo tempo, em seis, oito comissões, não só 
as Comissões Permanentes, como comissões mistas.

Logicamente, ele não pode ser onipresente!
Precisamos, pois, fazer uma reengenharia da 

discussão das matérias, das atividades permanen-
tes desta Casa. Então, é um assunto que a Mesa do 

Senado Federal – e me dirijo a V. Exª, como 1º Vice-
-Presidente da Casa, integrante formal da Mesa – de-
veria fazer uma análise e conversarmos a respeito da 
temática administrativa das Comissões Técnicas do 
Senado Federal, sob pena de, muitas e muitas vezes, 
acontecerem as coisas, aqui, e o Senador não está 
sabendo o que aconteceu, uma vez que ele, na ver-
dade, não teve tempo nem suficientes condições de 
se debruçar sobre os mais diversos e importantes as-
suntos que são tratados nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, vou me ater, agora, a essa 
Medida Provisória nº 587, com o Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2012. 

Reputo da maior importância, para esta Casa, 
apreciar esta matéria, na tarde de hoje, considerando 
que, como bem disse o eminente Relator, na Comis-
são, Jayme Campos, ela é relevante e importante para 
atender os segmentos da sociedade brasileira que mais 
sofrem hoje, que são exatamente aqueles que vivem 
no semiárido brasileiro, aqueles que vivem em função 
da atividade agropecuária e que, infelizmente, estão 
vendo as suas propriedade sendo dizimadas pela ter-
rível seca que estamos atravessando.

Há quem diga, ainda, que é uma seca de 50 anos. 
Não é não, Presidente! Nunca se viveu isso em cem anos!

Hoje, fizemos uma audiência pública na Comis-
são de Agricultura, para tratar da cadeia produtiva do 
leite, e qual não foi a nossa surpresa, a nossa tristeza, 
Senador Presidente, Jorge Viana, ao ouvir dos produ-
tores de leite de Pernambuco, presentes à Comissão 
de Agricultura, nesta manhã de hoje, que a produção 
de leite de Pernambuco, até antes dessa seca, era da 
ordem de mais de 2 milhões de litros/dia de leite; hoje, 
está resumida a 600 mil litros/dia.

O meu Estado, Alagoas, que já teve a melhor e a 
mais importante bacia leiteira do Nordeste, hoje, está 
resumido praticamente a nada. Tínhamos uma produ-
ção diária de 700 a 800 mil litros de leite, considerado 
o tamanho do meu Estado. Hoje, estamos resumidos 
a 250, 300 mil litros de leite/dia. O que é isso? É exa-
tamente a situação que estamos atravessando.

Mas há de se perguntar: a seca é um fenômeno 
que o homem pode estancar ou fazer parar? Não; é um 
fenômeno da natureza. Ninguém tem a ousadia de chegar 
à tribuna da Casa da Federação e dizer: “acabamos com 
a seca”. Não! Haveremos de ter políticas públicas para 
conviver com a seca, o que foi feito em outros países do 
mundo, com territórios muito mais inóspitos que o nosso.

Infelizmente, não é o Governo atual, mas os go-
vernos que o antecederam, que aconteceram neste 
País nunca tiveram, nunca tiveram...

Meu caro Senador João Durval, V. Exª, com mui-
ta razão, parece estar observando isso, até porque o 
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seu Estado da Bahia tem cerca de 62% ou mais do 
seu território cravados no Semiárido. Então, imagino o 
que não está passando a população no Município do 
Semiárido de V. Exª, como está passando no Semiá-
rido do meu Estado, do Estado de Pernambuco e do 
Nordeste brasileiro como um todo.

Então, essa medida provisória vem minimizar 
as dificuldades, ela vem dar, por exemplo, o mínimo 
de condições para que as pessoas possam continuar 
sobrevivendo, considerando que os rebanhos daquela 
região já estão sendo dizimados.

Você pode repor os rebanhos – amanhã ou de-
pois, com uma ação governamental, poderemos repor 
–, mas você não pode repor a vida humana. Então, é 
preciso fazermos um projeto pela vida. 

É exatamente o que está acontecendo, hoje, 
na região do Semiárido, e essa medida provisória vai 
atender, minimamente, essa dificuldade; vai atender, 
exatamente, por conta da sensibilidade da Presidenta 
Dilma, porque ela viu, foi lá, algumas vezes, no Nordes-
te, e está vivendo esse mesmo problema, está vivendo 
essa situação, está querendo encontrar soluções para 
que a gente possa, realmente, minimizar, Presidente, 
essas dificuldades.

Então, eu gostaria, nesta oportunidade, também 
de abrir um parêntese: não só o seguro safra, mas 
também a Comissão Mista que apreciou essa medida 
provisória introduziu, lá, um incentivo que, hoje, é dado 
a quem produz cana no Nordeste, aos produtores de 
cana do Nordeste, porque é diferente produzir cana 
em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe, 
na Paraíba e produzir cana em Minas Gerais, produ-
zir cana em São Paulo e produzir cana, hoje, no Mato 
Grosso. É totalmente diferente.

Então, existia uma equalização, existia um valor 
para equalizar os custos de produção de cana, para 
ver se havia uma mínima compatibilidade entre as Re-
giões Sul e Sudeste, e a Região Nordeste.

Infelizmente, isso deixou de existir, porque come-
çaram a botar na cabeça do Governo, do nosso Pre-
sidente Lula, que esse recurso para equalizar a cana, 
nobre Senador Presidente, era exatamente para dar 
dinheiro a usineiro.

Na verdade, não existia isso, era para atender 
os pequenos e médios produtores de cana, porque 
as usinas do Nordeste vivem em função do pequeno 
e do médio produtor de cana, porque não têm outra 
atividade para fazer a não ser essa. 

Eu vou dar um exemplo, para que o Brasil tenha 
conhecimento. No meu Estado de Alagoas, cuja econo-
mia sempre foi colocada em cima da cana-de-açúcar, 
nós tínhamos praticamente 40 usinas, que emprega-
vam mais de 250 mil pessoas. Na safra, ultrapassava 

esse limite para quase 400 mil pessoas. Hoje, estamos 
resumidos a 23 usinas. Das 23, três continuam pagan-
do, ainda, minimamente, os seus trabalhadores e 20 
estão passando por inúmeras dificuldades. Por quê? 
Porque, infelizmente, se apregoou o programa do ál-
cool, Proálcool, do etanol, e não temos uma política 
direcionada para esse produto energético.

Daí termos colocado, nessa comissão provisória 
e nesse Projeto de Lei de Conversão nº 3, uma taxa 
de R$10,00 por tonelada de cana para fornecedores 
até 10 mil toneladas, para ver, nobre Senador Paim, 
se esse homem pelo menos faz a feira, porque nem a 
feira ele está podendo fazer, nobre Presidente.

Então, eu espero que nós aprovemos essa medi-
da provisória na tarde de hoje e que Sua Excelência a 
eminente Presidenta Dilma não aponha nenhum veto 
a essa medida provisória... 

(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ... 

porque, na verdade, ela vai, em sancionando, consubs-
tanciar exatamente aquilo que nós estamos levando 
ao conhecimento da sociedade brasileira e particular-
mente aqui dos meus pares.

Eu queria, Sr. Presidente, agradecer e dizer que 
essa é uma medida provisória importante, porque não 
só atende os menores, os pequenos produtores, os 
produtores da agricultura familiar, como atende aque-
les que realmente estão passando por dificuldades 
terríveis no Semiárido do Estado brasileiro.

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

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Benedito de Lira, 
e consulto se há mais algum Senador ou Senadora 
que queira discutir a matéria.

Encerrada a discussão.
Em votação o projeto de lei de conversão, que tem 

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

Como não há nenhum Senador que queria en-
caminhar a votação, as Srªs e os Srs. Senadores que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, na forma 

do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, 
ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas 
a ela apresentadas.

A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu consulto se há acordo para outras matérias 
da Ordem do Dia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, o requerimento de urgência relacionado...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É após a Ordem do Dia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
tinha encaminhado na última sessão o Projeto de Lei 
que veio da Câmara, nº 163, de 2000, apenas para 
incluir na Ordem do Dia, que trata do Fundo Caju. É 
o 163, de 2000, apenas para incluir na Ordem do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Líder do PSDB, Senador Aloy-
sio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós tínhamos um entendimento de votarmos hoje o re-
querimento de urgência para o Estatuto da Juventude 
e essa medida provisória, que acabamos de aprovar. 
No mais, eu sugeriria que deixássemos para a semana 
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que vem, até para podermos estudar os projetos que 
foram propostos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu entendo que a manifestação do Líder do PSDB, 
Aloysio Nunes, restringe a Ordem a Dia à apreciação 
da medida provisória.

Consulto o Líder do Governo. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, efetivamen-
te, com todo o respeito e carinho que temos ao Líder 
do PT, nosso querido Senador Wellington Dias, efeti-
vamente, ontem, quando da reunião que tivemos aqui 
em plenário, que depois foi inclusive bastante discutida 
com relação à votação do dia de hoje, foi exatamente 
em torno da medida provisória e tão somente em tor-
no da medida provisória. Não que tenhamos alguma 
questão, no mérito, com relação à propositura do nobre 
Líder, mas gostaríamos de fazer um apelo, pelo bom 
senso, de que estamos diante de um entendimento com 
quórum baixo, etc., de fazermos a deliberação dessa 
matéria na semana que vindoura, quando estaremos 
com todos os Líderes, com número de Senadores 
apropriado à matéria. Portanto, houve entendimento 
em torno da medida provisória e tão somente em torno 
da medida provisória, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há entendimento 
sobre isso, devo dizer apenas aqui o que já havia fa-
lado há pouco, é que há entendimento para a votação 
em regime de urgência do Estatuto da Juventude. V. 
Exª estava falando de um tema, eu estava falando de 
outro. Era isso.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pois não, com a palavra, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Edu-
ardo, nobre Líder do Governo, e o próprio Senador 
e amigo Aloysio Nunes, ontem foi acordado que vo-
taríamos apenas o requerimento de urgência, como 
também a medida provisória. Está acordado e o DEM 
encaminha da mesma forma. Eu acho que vai ser res-
peitado o acordo para que, naturalmente, na próxima 
semana, possamos votar também o Fundo do Caju, 
proposto pelo Senador Wellington Dias. Pode ter cer-
teza de que o DEM também vai acompanhar, Sena-
dor Wellington. Entretanto, dentro do acordo firmado 
aqui com as lideranças, apenas essas duas matérias 
seriam votadas no dia de hoje.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Waldemir Moka. Tem a pa-
lavra V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Moka. Tem a palavra V. Exª 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Eu sei que, regimentalmente, 
o requerimento de urgência para votação do Estatuto 
da Juventude será votado logo após o encerramento 
da Ordem do Dia. Aproveitando a presença, sobretudo, 
dos Líderes aqui, especialmente a do Aloysio Nunes, 
eu indago a V. Exª, que é o Vice-Presidente da Casa, 
se, uma vez aprovado esse requerimento de urgência, 
a votação do Estatuto da Juventude poderia se dar na 
terça-feira. Os jovens gostariam de estar presentes no 
dia da votação. E garantir para terça-feira é garantir 
antecipadamente a mobilização desses jovens para 
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu esclareço ao Senador Moka que, regimental-
mente, a matéria entra na pauta na quarta-feira. Agora, 
se houver entendimento das Lideranças, é óbvio que 
ela pode ser votada na terça, dia 09, mas ela entra...

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Eu prefiro na quarta-feira, então, Sr. Presidente, por-
que aí não haverá nenhum impedimento regimental.

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

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Líder Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para contribuir, até 
porque, diante de uma longa discussão no dia de on-
tem, ficou acertado que terça-feira será exatamente 
dedicado a um grande debate nesta Casa em torno 
do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, além 
da questão regimental, há uma questão de caráter 
prático: terça-feira da semana que vem nós teremos, 
com certeza, nesta Casa, entre outras matérias, um 
debate ampliado com relação ao Fundo de Participa-
ção dos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais nada a tratar na Ordem do 
Dia, encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:
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2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos 

 do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761,de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, “que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências”, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, “que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 

dá outras providências”, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, “que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências”, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, “que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências”.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761,de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
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8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei 

 do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, “que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências”, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
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.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Terceira 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.

12 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia 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 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.

13 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
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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: 
Senador 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.

14 
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)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, 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: 
Senador 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.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

19 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passa-se à votação...
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Exponho aos Líderes que há dois requerimen-
tos sobre a mesa: um que trata do Estatuto da Juven-
tude – faremos a apreciação desse requerimento de 
urgência – e outro, que também foi lido, que trata da 
urgência que declara nula a resolução da Mesa do 
Senado Federal que extingue o mandato do Senador 
Luiz Carlos Prestes.

Passo à apreciação do requerimento do Estatuto 
da Juventude.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Apreciação de urgência, lido no Período do Ex-
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 
2011, o Estatuto da Juventude. O pedido de urgência 
vem assinado, atendendo ao Regimento, pelas Lide-
ranças da Casa. (Requerimento nº 259, de 2013.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o requerimento.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. (Palmas.) 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia do próximo dia 10.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Passa-se à votação do Requerimento nº 258, 
de 2013.

Requerimento de urgência, lido no período do 
Expediente, para o Projeto de Resolução nº 4, de 2012.

Requeiro, nos termos do art. 338 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, urgência para o 
PRS nº 4, de 2012, que declara nula a resolu-
ção da Mesa do Senado Federal que extinguiu 
o mandato do Senado Luís Carlos Prestes e 
do seu suplente, Abel Chermont.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passa-se agora à apreciação do requerimento.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da quarta-feira, dia 10.
Volta-se à lista dos oradores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, permita-me pela ordem. Prometo que é um 
segundo ou dois.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu queria agradecer aos 
Líderes de todos os partidos. Só foi possível aprovar 
esse requerimento e marcar a votação para a quarta-
-feira, porque os Líderes de todos os partidos – não 

houve questão de situação ou de oposição – colabo-
raram nesse sentido.

O Senador Waldemir Moka foi fundamental tanto 
na Comissão, como também nessa articulação. E, citan-
do o nome dele, é como se eu citasse, Waldemir, todos 
os líderes e todos os Senadores, para que a juventude 
brasileira possa ver o Estatuto votado na quarta-feira.

Obrigado aos Líderes de todos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu agradeço a compreensão e registro aqui a 
importância da fala do Senador Paulo Paim.

Convido para fazer uso da palavra, como ora-
dor inscrito pela Liderança do PDT, o Senador Pedro 
Taques. 

Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Chamo para fazer uso da palavra, então, o Se-

nador Wellington Dias, como orador inscrito.
Em seguida, obviamente, mantendo-se a inscri-

ção pela Liderança, o Senador Pedro Taques.
Com a palavra V. Exª, Senador, Líder Wellington 

Dias, por 20 minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero tam-
bém dizer da minha satisfação e agradecer a todas as 
lideranças de todos os partidos, para que possamos 
ter as condições da votação, na próxima semana, do 
Estatuto da Juventude e também pela oportunidade 
desse debate sobre o Fundo de Participação, agen-
dado para a próxima terça-feira.

Devo apenas aqui lembrar que nós temos, nes-
se caso – eu diria até mais do que em outros –, a 
obrigação de garantirmos uma regra que possa ser 
trabalhada após esse amplo entendimento que acon-
tece, envolvendo os Estados, os governadores, os 
secretários de Fazenda, técnicos do próprio Governo 
Federal, permitindo-nos apreciar o relatório do Sena-
dor Walter Pinheiro.

Eu diria que o Senador Walter Pinheiro conse-
guiu, nesse caso, aquilo que podemos chamar de um 
verdadeiro milagre, ou seja, garantir as condições de 
uma proposta em que, nos anos de 2013, 2014 e 2015, 
teremos praticamente a manutenção das regras atuais, 
permitindo, como ele lembrava ontem, o cumprimento 
do Plano Plurianual, que garante o cumprimento da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias em relação à distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados.

É bom lembrar que, não fazendo o Senado Fe-
deral uma regra, vai caber ao Supremo, como já fez 
em casos em que o Congresso é omisso, a definição 
da regra sem ferir a Constituição, que vai prevalecer. 
Por essa razão, o papel de legislador, que é nosso, o 
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papel da representação dos Estados, que é do Sena-
do, deve ser cumprido.

Pela proposta, nos anos de 2016 e 2017, teremos 
condição de garantir aos Estados o recebimento do 
patamar até o ano de 2015 e, a partir de 2016, a infla-
ção mais 50% do crescimento do PIB, como parâmetro 
mínimo de crescimento. O excedente será distribuído 
para os Estados que, pela nova regra, tenham ganhos.

Então, quero aqui parabenizar todo esse esforço. 
Acredito na possibilidade da apreciação e da aprova-
ção da matéria na próxima terça-feira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que 
nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado, de for-
ma especial, sempre, do meu querido Piauí, lembro-me 
do ano de 2004, aliás, ainda antes, de 2002, quando 
eu participava de um comício de campanha no Estado 
do Ceará e, ao final do evento, descendo do palanque, 
encontrei-me com um cidadão, meu querido Benedito, 
de aproximadamente cem anos de idade, que estava 
ali na Praça do Ferreira, em Fortaleza, e queria um 
encontro comigo.

Naquela oportunidade – eu tinha sido eleito, no 
primeiro turno, Governador do Estado do Piauí –, ele 
me disse que já havia dialogado com outras autori-
dades, mas que não tinha encontrado eco para suas 
palavras. Disse-me também que tinha vindo naquele 
dia, à noite, mesmo com idade avançada, porque, 
como pesquisador do departamento nacional dessa 
área de gás e petróleo, que depois se transformou na 
Petrobras, ele tinha conhecimento – e me trazia ali vá-
rios documentos – da existência de gás e petróleo na 
Bacia do Rio Parnaíba e – ele afirmava também – no 
litoral do Estado do Piauí, onde há um delta. 

Sobre o Delta do Parnaíba, ele afirmava que to-
dos os outros deltas do mundo já estavam em fase de 
exploração de petróleo ou de petróleo e gás e ali, na-
quele instante, ele lembrava que havia, sim, a condição 
de se encontrar gás e petróleo entre a cidade de Bar-
reiras, no Maranhão, Parnaíba, no Piauí, e Camocim, 
no Ceará. Hoje isso já é uma realidade. Os lotes em 
mar já foram liberados na última rodada, e ali foi en-
contrado petróleo – falta apenas a declaração quanto 
à sua comercialização para que sejam estabelecidas 
as condições de exploração.

Pois bem, ele me entregou um livro que mostrava 
que cem anos atrás aquelas descobertas já haviam sido 
feitas – vejam, naquela época, sem os equipamentos 
devidos. A partir dali, eu busquei o Presidente Lula 
também, que havia sido eleito, e, com muito trabalho, 
conseguimos localizar na Agência Nacional de Petró-
leo aquela documentação que ele ali me apresentava 
informalmente.

Ainda era o Dr. Alexandre que estava na Agên-
cia Nacional de Petróleo, mas ali já eu tive um primei-
ro contato com a Drª Magda Chambriard, que hoje é 
técnica dessa área e Diretora da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Brasil.

Pois bem, por que cito isso? O Presidente Lula 
autorizou, com base nessa documentação, as pesqui-
sas na Bacia do Parnaíba. Foram investidos cerca de 
R$80 milhões nessas pesquisas, e o resultado é que, 
alguns anos depois, tivemos a confirmação técnica da 
existência de gás e da possibilidade de petróleo. Isso 
também abriu caminho para que o Brasil pudesse re-
ver a Bacia do Rio São Francisco, do Rio Tocantins e 
de outros rios em nosso País.

Por que trago isso aqui? Porque o Estado do Piauí 
está prestes a contar com uma nova matriz energética: 
o gás natural. Nós temos hidrelétricas, usina eólica e 
agora termoelétrica. Inclusive está em andamento uma 
termoelétrica a partir do capim-elefante, ali na região 
sul. E, de acordo com a Diretora-Geral da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Drª Magda 
Chambriard, o nosso Estado deverá produzir gás na-
tural nos próximos anos.

Ela esteve no meu Estado na última segunda-fei-
ra, lançando, junto com o Governador do Estado, com 
membros da Bancada federal, com empresários, enfim, 
o edital para o leilão que será realizado nos próximos 
dias 14 e 15 de maio, para 20 blocos naquela região 
da Bacia do Parnaíba: 6 pelo lado do Maranhão e 14 
pelo lado do Estado do Piauí.

De acordo com a Diretora-Geral, as pesquisas da 
Agência Nacional de Petróleo mostraram um grande 
potencial de produção de gás no Piauí.

O próximo passo, segundo ela, será a abertura 
do processo licitatório para a escolha das empresas 
que irão explorar essa riqueza natural, que já está 
marcada, como eu disse, para o próximo mês de maio.

Do lado do Piauí, como falei, o leilão vai contar 
com 14 lotes, com mais de 20 mil, são exatamente 22 
mil quilômetros quadrados na Bacia do Parnaíba. E, 
do lado do Maranhão, serão leiloados mais 6 lotes.

Eu destaco que o gás natural foi encontrado na 
Bacia do Rio Parnaíba, numa região que envolve 34 
Municípios do Piauí e outros na parte do Maranhão. 
Por sinal, a exploração no Maranhão – como ali já 
havia um campo perfurado pela Petrobras – já está 
mais adiantada. Uma empresa, ainda quando a regra 
permitia, adquiriu esse lote e ali trabalha já na fase de 
extração de gás natural.

Nossa expectativa positiva em relação aos poços 
do Piauí é baseada nos bons resultados das áreas 
pesquisadas e também dessas áreas já exploradas 
nos postos do lado maranhense.
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No campo Gavião Real, explorado desde janei-
ro, a produção atual é de 1,6 mil metros cúbicos de 
gás por dia.

O objetivo é usar esse gás natural para o de-
senvolvimento da indústria, no abastecimento de au-
tomóveis, no consumo do comércio e de residências, 
podendo também ser utilizado para geração de energia 
termoelétrica. Outra possibilidade de uso é o benefi-
ciamento do minério de ferro a ser produzido no sul do 
Piauí, na divisa com Pernambuco e Bahia.

Grandes distritos ferríferos foram descobertos nas 
províncias tectônicas de Borborema, Parnaíba e São 
Francisco, que ficam na região sul do Piauí, como eu 
disse, no extremo norte da Bahia e no oeste de Per-
nambuco. Estima-se que o reservatório de minério de 
ferro, com teor de 20% a 40% nessa região, possa 
chegar a alguns bilhões de toneladas.

As reservas de gás natural estão geografica-
mente próximas das regiões dos distritos ferríferos do 
sul do Estado, o que faz do Piauí um excelente ponto 
de partida para o fornecimento de gás natural para as 
mineradoras que venham a se instalar naquela região.

Penso que, agora, mais que nunca, devemos tra-
tar da construção mais acelerada do gasoduto Meio-
-Norte, que liga Fortaleza, Teresina, São Luís do Ma-
ranhão – inclusive é previsto um ramal em direção à 
Parnaíba e em direção ao sul do Piauí. Desde 2005, 
esse gasoduto tem a licença ambiental aprovada, e o 
grande impasse para essa construção era exatamen-
te a crise da Bolívia e as dificuldades de consumo do 
próprio Brasil. Algo em tomo de R$3 bilhões são os 
investimentos com que se trabalha para aquela região. 

O leilão, como eu disse, está programado para 
acontecer nos próximos dias 14 e 15 de maio e vai en-
volver as áreas de 34 Municípios piauienses: Alvorada 
do Gurgueia, Amarante, Antônio Almeida, Arraial, Bai-
xa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Cajazeiras do Piauí, 
Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia, Cur-
rais, Elizeu Martins, Flores do Piauí, Floriano, Francisco 
Ayres, Guadalupe, Itaueira, Jerumenha, Landri Sales, 
Manoel Emídio, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Oei-
ras, minha cidade natal, Pajeú do Piauí, Palmeira do 
Piauí, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração, 
Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São Francisco 
do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí.

Devo então afirmar, Sr. Presidente, que, quan-
do aqui sustentei posição da necessidade de uma 
distribuição justa de royalties e a participação espe-
cial – aliás, com o julgamento no Supremo Tribunal 
Federal previsto para a próxima semana –, o fiz com 
a convicção de também o Piauí ser produtor de gás 
e petróleo em terra e em mar, e isso, certamente, em 
uma região como essa do Maranhão e do Piauí, muito 

vai contribuir para que tenhamos um fortalecimento na 
nossa economia.

Nós temos um grande potencial, além do ferro, 
como eu citei aqui, na área da argila branca, já que, 
para a produção, como exemplo, da porcelana, há a 
necessidade de importação de gás. Portanto, é exata-
mente nas proximidades dessas reservas que haverá 
agora esses 14 lotes que entrarão no leilão.

Eu quero aqui conclamar: já são cerca de 60 
empresas que se candidatam aos cerca de 280 lotes 
que estão sendo oferecidos pela Agência Nacional do 
Petróleo em todo o Brasil, repito, também com grande 
potencial para o xisto betuminoso, que é a possibilida-
de de um gás inclusive mais barato. Vejam que, neste 
instante, os Estados Unidos da América, na exploração 
do xisto betuminoso, permitem as condições para as 
suas indústrias terem energias mais baratas, o que está 
dando um diferencial na economia mundial, voltando as 
suas indústrias a ter grande competitividade, além da 
tecnologia que já era um diferencial. Portanto, o Brasil 
precisa caminhar de forma acelerada nessa direção.

Então, eu quero aqui agradecer à Agência Na-
cional do Petróleo e destaco também a colaboração 
do Dr. Haroldo Lima, que na época era o presidente 
e não mediu esforços para que realizássemos essas 
pesquisas ali, quando eu era Governador. Agradeço à 
equipe também do atual Governador Wilson Martins, 
do Estado, que busca no Governo da Presidenta Dil-
ma as condições de esta exploração poder acontecer 
nos próximos dias.

Sr. Presidente, eram essas as informações que 
eu queria apresentar e comemorar, é claro, com o 
povo do Piauí.

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

AC) – Passo a Presidência para fazer um breve relato, 
tendo em vista que eu tenho um voo agora, e, com a 
complacência do meu colega Pedro Taques, farei uso 
da palavra em permuta com ele, como orador inscrito.

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 Jorge Viana, 1º Vice-Presidente desta 
Casa, por permuta com o Senador Walter Pinheiro.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna do 
Senado, tendo a legitimidade de estar o Senador Paim 
na Presidência, que tem uma luta diária pelo direito dos 
aposentados, dos trabalhadores, uma de suas causas 
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de vida – que é de todos nós, mas dele especialmente 
–, me referir à Emenda à Constituição nº 72, de 2013, 
promulgada na terça-feira, dia 2.

Senador Pedro Taques, isso foi algo que resgatou 
um pouco do prestígio das duas Casas perante a opi-
nião pública, tendo em vista se tratar de um tema que 
tinha um clamor da sociedade para que se encontras-
se uma solução. E já passava da hora de se encontrar 
uma maneira de dar direitos que sempre deveriam ter 
os empregados e as empregadas domésticas.

Isso foi celebrado, segue sendo celebrado; foi feita 
uma sessão especial para a promulgação. Mas acho 
que o desafio agora é tão grande quanto o de fazer a 
aprovação da lei, ou seja, regulamentá-la.

E o Senador Pedro Taques, como eu, é membro 
de uma comissão, que, na sua primeira reunião, tomou 
a decisão de fazer dessa matéria o seu primeiro item, 
sob pena de nós agravarmos as relações de trabalho 
que acontecem diariamente nas casas dos brasileiros. 
Estamos falando de mais de seis milhões de pesso-
as, que têm ali a sua fonte de renda e que, de alguma 
maneira, estabeleceram uma relação de convivência 
e de trabalho. Isso porque, se a relação de trabalho 
já traz alguns problemas em uma empresa, imaginem 
quando ela é feita na intimidade de uma casa, como 
acontece com os trabalhadores e as trabalhadoras 
domésticas, nas famílias brasileiras!

Então, eu estou aqui fazendo um registro porque 
celebrei com os colegas essa aprovação, essa PEC, 
mas, sinceramente, vi que isso gerou um debate na-
cional também. Hoje um dos jornalistas de referência 
deste País, Jânio de Freitas, faz um artigo inteiramente 
voltado a este tema, um artigo que merece ser lido, 
deve ser lido.

E, eu, modestamente, venho aqui... Conversei 
com o Senador Jucá, algumas vezes, sobre isso, que 
é o Relator da Comissão de Regulamentação das Leis 
desta Casa, da Comissão Mista, que tem como Pre-
sidente o nobre Deputado Cândido Vaccarezza, e eu 
tenho o privilégio, a honra de ser membro.

Mas, veja, caro Presidente Paim, o que mudou 
com a PEC? Antes da aprovação da PEC, para ter 
uma empregada doméstica legalizada, o empregador 
precisava atender as seguintes regras: pagamento 
de, pelo menos, um salário mínimo; integração à Pre-
vidência Social; um dia de repouso remunerado, folga 
por semana, preferencialmente aos domingos; férias 
anuais remuneradas; décimo terceiro; aposentadoria 
pelo INSS; irredutibilidade de salário; licença à gestan-
te; licença-paternidade; aviso prévio; carteira de traba-
lho assinada. Com a aprovação da PEC, as principais 
mudanças que passam a valer imediatamente: jornada 
de trabalho de 8 horas – 44 horas semanais –, bem 

como pagamento de horas extras. Outro destaque é 
a obrigatoriedade de seguir as normas de segurança 
do trabalho e saúde do trabalho. Aí nós precisamos 
regulamentar a indenização em demissão sem justa 
causa; conta no FGTS; seguro-desemprego; salário-
-família; adicional noturno; auxílio-creche; seguro con-
tra acidente do trabalho. São questões complexas, que 
precisam ser regulamentadas para que o objetivo da 
PEC seja plenamente atendido.

O Ministro do Trabalho, Manoel Dias, determinou 
a criação de uma comissão especial, que vai interpre-
tar a PEC e trabalhar a sua regulamentação. E mais, 
ele deu um prazo de três meses para que, do ponto de 
vista do Executivo, a PEC seja regulamentada.

Aqui, no Senado, no Congresso, no dia 2 de fe-
vereiro, foi instalada a comissão mista que trabalha a 
consolidação das leis e regulamenta dispositivos da 
Constituição Federal. Eu sou membro, como já disse, 
e o próprio Relator, Senador Romero Jucá, e os cole-
gas, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, 
deixaram claro que, se não criarmos o Super Simples 
para que possamos tratar o empregado e a emprega-
da doméstica, vamos ter sérios problemas e os que já 
existem em alguma relação de trabalho doméstico, em 
milhares de lares brasileiros, vão se agravar.

A lei, a PEC, a mudança na Constituição, que 
veio para garantir direitos e formalizar uma relação 
de trabalho, pode virar um centro de conflito nessa 
relação de trabalho.

O jornal O Globo também traz uma série de maté-
rias sobre este tema e a opinião de advogados e espe-
cialistas. Vejamos, para que se faça a regulamentação 
da PEC do empregado e da empregada doméstica, 
se não fizermos uma boa regulamentação, o primei-
ro passo será o empregador contratar um contador, 
um escritório de contabilidade, como é feito por quem 
abre uma empresa. Isso envolve custo, burocracia e, 
sinceramente, não foi esse o propósito, de dificultar a 
relação de trabalho, quando se concebeu e quando se 
votou essa emenda à Constituição.

Então, não quero me alongar, mas quero apenas 
deixar três aspectos, já que o Senador Pedro Taques vai 
fazer, com a propriedade que tem, um discurso ligado 
a este tema. Queria sugerir – e vou lutar por isso na 
Comissão – que façamos algo que seja ágil, que faça a 
PEC ser aplicável, que distensione a relação de trabalho 
dentro das casas. Na maioria das casas brasileiras, há 
uma boa relação de trabalho. Tenho uma boa relação de 
trabalho com as pessoas que trabalham comigo e vejo, 
nesta PEC, a oportunidade de formalizá-la e garantir 
os direitos das trabalhadoras. Trocarmos o opcional 
recolhimento do FGTS pela obrigação. Mas quantos 
brasileiros e brasileiras, chefes de famílias, vão fazer 
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o recolhimento do FGTS se deixarmos escrito que, no 
caso de demissão sem justa causa, terão que fazer o 
pagamento de 40% do valor recolhido?

Senador Paim, Presidente, isso é algo que fun-
ciona para uma empresa, mas, certamente, uma mãe 
que contrata uma jovem ou outra pessoa para ajudá-
-la a cuidar dos filhos, a melhor gerenciar a sua casa, 
ela vai ter dificuldade de assumir um compromisso, de 
fazer o recolhimento do FGTS, de cumprir tudo o que 
nós estabelecemos nesta nova lei. Ela vai ter dificul-
dade para lidar com isso.

Quantas saídas de empregados domésticos de 
uma casa são feitas hoje por justa causa? Se nós não 
criarmos um mecanismo de facilitação, de simplificação 
para que não se paguem os 40% do FGTS recolhido, 
vai haver muitos BOs – Boletins de Ocorrência – Bra-
sil afora. E, então, vai dificultar a relação de trabalho, 
e não facilitar a relação de trabalho, a formalização 
de um trabalho que envolve milhões de brasileiras e 
de brasileiros e que precisa, de fato, ser formalizado 
e dar garantias para as trabalhadoras e os trabalha-
dores domésticos.

Então, eu queria encerrar elencando três aspec-
tos. Penso que o recolhimento do FGTS para o empre-
gado e a empregada doméstica, na regulamentação, 
não pode ser igual ao que é feito hoje por empresas, 
porque nós não temos uma empresa doméstica. Se-
gundo, a alíquota do INSS recolhida não pode ser de 
8%. Temos que facilitar, sugerindo uma alíquota me-
nor. E, último, eu penso que não temos que colocar, 
no meio do caminho dessa relação, dessa busca de 
formalização do trabalho doméstico, o pagamento dos 
40% do FGTS recolhido. Já existem vários mecanis-
mos. O importante é que esteja recolhido, que seja do 
trabalhador, da trabalhadora. E hoje nós temos regras. 
Ou seja, nós temos que tirar, na regulamentação da lei, 
toda e qualquer dificuldade que implique a não forma-
lização do trabalho dentro das casas, do trabalhador 
e da trabalhadora doméstica.

Estou aqui explicitando e pretendo dar a minha 
contribuição. Creio, sinceramente, que nós temos que 
fazer isso rápido, ainda agora em abril, porque, se for-
mos esperar dois, três meses para regulamentarmos 
esta PEC, ela pode transformar-se num conjunto de 
problemas Brasil afora.

A partir de hoje, cada trabalhador já pode ter o 
seu FGTS recolhido. A lei já está em vigor. Mas e a 
regulamentação dela?

Então, o quanto antes, devemos colocar o que 
for decidido na nossa comissão aqui em uma medida 
provisória que esteja tramitando na Casa. Essa é uma 
solução. Estou aqui defendendo a criação do Super 
Simples do empregado e da empregada doméstica, 

simplificado, com menor alíquota e que facilite a rela-
ção entre quem emprega e quem é empregado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço, mais uma vez, ao Senador Pedro Ta-

ques. Tenho que pegar um voo agora e não faria este 
meu registro aqui sem a colaboração e o companhei-
rismo do nobre de S. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jorge Viana, pelo 
pronunciamento. Como eu tinha dito outro dia, na mes-
ma linha de V. Exª, há a possibilidade de INSS e fundo 
de garantia, em um único documento, serem encami-
nhados. Eu sei que essa comissão vai construir isso.

Mas vou falar menos e fazer o meu papel de Pre-
sidente, convidando os Senadores a falar.

Com a palavra, o Senador Pedro Taques, pelo 
tempo de 20 minutos.

Mais uma vez, cumprimento o Senador Jorge 
Viana pelo pronunciamento.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Jorge 
Viana, sempre é um prazer ouvir a voz do Acre.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Pedro Taques, permita-me, porque eu 
havia me comprometido com a moçada lá em cima. 
Temos aqui visitantes dos Estados de Minas Gerais, 
Goiás, Rio de Janeiro, como também representante da 
França, cidade de Paris. Sejam bem-vindos!

Desculpe-me, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 

Sr. Presidente.
Sr. Presidente, amigos que nos assistem e nos 

ouvem pela Rádio e TV Senado, a minha fala se divi-
dirá em duas partes. Uma bem rápida, que trata de um 
assunto sobre o qual eu deveria ter me pronunciado 
no dia 1º de abril, mas, se assim fizesse, iriam achar 
que eu estava mentindo.

O tempo é capaz de mudar uma realidade, e eu 
tenho certeza de que 1º de abril de 2013 foi um dia 
esperado por muitos policiais, delegados de polícia, 
magistrados e membros do Ministério Público Federal 
espalhados pelo Brasil. Um tempo de mudança, dia em 
que a aplicação da lei penal e processual penal em 
nossa Nação ganhou mais espaço para efetividade.

De 1º de abril em diante, os membros dessas 
instituições que aqui citei – ao menos muitos deles, 
com atuação direta no combate à criminalidade – pas-
saram a ter mais segurança na hora de cumprir suas 
atribuições.

Dia 1º de abril de 2013 também é a data em que 
criminosos do nosso País tiveram um novo motivo para 
desconforto, já que a sensação de impunidade foi en-
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fraquecida e a própria segurança de nossa sociedade 
ganha um reforço inquestionável.

Nesse dia, Sr. Presidente, 1º de abril, quero lem-
brar, deu-se a aposentadoria do Juiz Federal Fernando 
da Costa Tourinho Neto.

Existe uma música de uma famosa cantora cha-
mada Roberta Miranda, e essa música diz assim, Se-
nador Armando: “Vá com Deus.” Esse magistrado se 
aposentou, e eu quero dizer que vá com Deus, porque 
ele era useiro e vezeiro de dar, nas suas decisões, 
sermões em magistrados, membros do Ministério Pú-
blico, policiais. Essa não é uma função de um desem-
bargador federal.

Recentemente, no Conselho Nacional de Justiça, 
houve troca de e-mails não muito republicanos, e nós, 
como membros da Comissão de Constituição e Justi-
ça, vamos querer saber que troca de e-mails foi essa.

Muito bem. Eu quero dizer que, quanto a esse 
magistrado, eu tenho aqui um rosário de decisões dele 
que foram infirmadas pelos Tribunais Superiores. Eu 
quero dizer a esse servidor público que essa música 
da Roberta Miranda a ele se aplica com razão.

A segunda parte da minha fala, Sr. Presidente, 
agora mais longa, é a mesma aqui trazida pelo Sena-
dor Jorge Viana.

O Congresso Nacional promulgou, nesta semana, 
a Emenda Constitucional nº 72/2013, que concede aos 
empregados e empregadas domésticas os mesmos 
direitos de todo trabalhador brasileiro. Nada mais jus-
to. São cidadãos e cidadãs que devem ter, de nossa 
parte, a mesma consideração e o mesmo respeito que 
qualquer dos nossos compatriotas.

Mas esse resgate dos direitos dos nossos irmãos 
somente será real se for levado à prática. O emprega-
dor doméstico também é um cidadão, um trabalhador 
e tem que ser visto como parceiro nesse resgate de 
direitos. O empregador doméstico já terá um aumento 
do custo de seus empregados. Não podemos impor a 
ele outras obrigações desnecessárias. 

Estou me referindo, Sr. Presidente, à burocracia 
no registro trabalhista e no recolhimento de encargos, 
aquilo que tecnicamente chamamos de obrigações 
acessórias. Por exemplo, é direito do empregado do-
méstico uma jornada de trabalho semanal de quarenta 
e quatro horas, com o máximo de oito horas diárias, 
como nós todos sabemos. Pois bem, registrar a jornada 
de trabalho do empregado, em qualquer empresa, é 
um processo complexo, dá um trabalho enorme, exige 
relógios de ponto e vários documentos. Outro exemplo: 
é direito do empregado doméstico o recolhimento do 
FGTS pelo empregador. Pois bem, recolher o FGTS 
é um procedimento muito detalhista e muito custoso 
para qualquer empresa, não só no momento do reco-

lhimento bancário, mas também no grande número de 
declarações posteriores que precisam ser feitas aos 
órgãos de fiscalização.

Se cada uma dessas providências já é difícil 
para uma empresa organizada, como não será para 
o empregador doméstico de classe média? Se não le-
varmos em conta a dificuldade dessas pessoas, que 
não são contadores, que não são empresários, esses 
empregadores vão ser injustamente punidos – querem 
pagar, reconhecem que é justo tratar os empregados 
com o mesmo respeito que eles próprios recebem em 
seu trabalho, mas têm dificuldades de compreender e 
cumprir os formulários, exigências, declarações, rela-
tórios e guias. Se essas exigências não forem simples, 
se não forem compreensíveis, o próprio empregado do-
méstico não vai conseguir fiscalizar se os seus direitos 
estão sendo respeitados. O resultado final então pode 
ser o contrário do que se deseja: em vez de ampliação 
do emprego, aumento de litígios judiciais que, por erro 
ou má fé, penalizam o empregador que deveria estar 
sendo apoiado para cumprir as novas obrigações.

Fica muito claro, agora, que não basta declarar 
direitos, é preciso torná-los realidade. Conquistado o 
reconhecimento na Constituição, o Poder Público agora 
tem que fazer a sua parte.

Algumas notícias têm veiculado declarações de 
dirigentes do Governo Federal no sentido de ampliar 
os abatimentos no Imposto de Renda das pessoas fí-
sicas pelo valor dos encargos previdenciários pagos 
ao empregado doméstico, ou mesmo de redução de 
alíquotas ou criação de outras isenções. Essas iniciati-
vas são promissoras, merecem ser consideradas com 
muita atenção pelo Governo.

Mas existe outra iniciativa que é absolutamente 
prioritária e urgente, que precisa entrar imediatamen-
te na agenda de políticas públicas. É a facilitação do 
cumprimento desses encargos. É a criação de um 
processo simplificado – na verdade, um processo 
super-simplificado – para o cumprimento das obriga-
ções acessórias da relação trabalhista do empregado 
doméstico. O País precisa de um mecanismo de sim-
plificação das exigências formais, de documentos, de 
burocracia, para que os direitos dos trabalhadores do-
mésticos sejam cumpridos e esse cumprimento seja 
formalmente registrado para garantia do empregado 
e do empregador. Precisamos, Sr. Presidente, dar se-
gurança jurídica a essa nova relação. De certa forma, 
precisamos trazer para o âmbito do trabalho doméstico 
um instrumento com o mesmo efeito positivo que teve a 
criação da figura do microempreendedor individual ou 
no âmbito do direito empresarial. Eu falo de oferecer a 
empregadores e empregados instrumentos como guias 
de recolhimento simplificados, uma página na Internet 
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com cálculos e orientações básicas colocadas de forma 
simplificada e uniforme, um leque de modelos padro-
nizados de contratos e meios de registro de jornada, 
entre outros instrumentos. Além de reduzir conflitos no 
ambiente de trabalho, a existência de regras expressas 
poderá oferecer critérios mais firmes e objetivos para 
os julgamentos na Justiça trabalhista, reduzindo a im-
previsibilidade e a insegurança decorrentes do receio 
do empregador em relação às demandas judiciais, o 
que viria a aumentar a confiança e a disposição de 
empregar no âmbito doméstico.

Se o País conseguir fazer isso rapidamente, diga-
-se, teremos uma verdadeira ampliação dos direitos 
do empregado doméstico, gerando uma tendência de 
maior formalização do emprego com consequências 
altamente positivas para a economia.

E, se isso der certo no trabalho doméstico, vamos 
ter um caminho aberto para levar essa experiência po-
sitiva para a simplificação das obrigações acessórias 
de todas as empresas, reduzindo custos e aumentando 
a competitividade da nossa economia.

Como fazer isso, Sr. Presidente? Foi criada, na 
semana passada – e eu fui indicado para participar – 
uma comissão especial que vai buscar a aplicação, a 
integração da Constituição através de leis ordinárias e 
leis complementares. Alguns dizem, Senador Armando, 
que a nossa Constituição precisa de 130 leis ordinárias 
e mais 30 leis complementares. Alguns dizem que nós 
temos no Brasil hoje quase 180 mil atos normativos, 
entre leis, decretos, portarias, resoluções. Isso cria um 
verdadeiro cipoal que busca a burocracia, que faz com 
que nós tenhamos que vender a dificuldade – alguns 
– para comprar a facilidade. Essa Comissão – mais 
uma Comissão aqui do Senado – buscará a uniformi-
zação da legislação. Só em Direito Penal, nós temos 
hoje 1.715 crimes em 115 leis especiais. Portanto, é 
de boa hora uma Comissão como essa.

Essa Comissão, que vai consolidar a legislação 
nacional, deve começar por esta matéria, a que já fez 
referência aqui o Senador Jorge Viana, que, junto co-
migo, está compondo essa Comissão, que é presidida 
pelo Deputado Vaccarezza e tem como relator o Se-
nador Romero Jucá. 

É uma boa iniciativa, mas o essencial dessa me-
dida não é composto de leis: a maior parte dos direitos 
está perfeitamente caracterizada na CLT e em outras 
leis específicas. O que se faz necessário é a produção 
de regulamentos, normas detalhadas que tratem da apli-
cação da lei, dos procedimentos que tornam concretas 
as condutas previstas na norma legal. A regulamenta-
ção da lei é uma prerrogativa constitucional do Poder 
Executivo, de acordo com o art. 84 da Constituição. 
Assim, como se diz na gíria, a bola agora está com o 

Governo Federal, com o Ministério do Trabalho e com 
a Receita Federal. A nós, no Legislativo, cabe cobrar 
que essa regulamentação seja feita a tempo e a hora.

A bola, como se diz, está com o Executivo, em 
especial com o Ministério do Trabalho. E o Ministério 
do Trabalho está hoje sob a responsabilidade de um 
dirigente do meu partido, o PDT. O nosso Partido tem 
hoje a oportunidade e a responsabilidade de dar essa 
resposta aos empregadores e empregados brasileiros. 
Eu tenho confiança no Ministro Manoel Dias e tenho 
certeza de que ele saberá dar uma resposta. E eu vou 
também acompanhar, de muito perto, esse trabalho, 
dentro do Partido e aqui na atividade legislativa. Para 
isso, vou apresentar um requerimento de audiência pú-
blica na Comissão de Assuntos Econômicos, propondo 
que seja feita em conjunto com a Comissão de Assun-
tos Sociais, para que o Ministro possa vir aqui expor, 
aos Senadores e ao País, como está encaminhando 
essa imensa demanda dos brasileiros, empregados e 
empregadores domésticos.

Meus amigos do Estado de Mato Grosso e do 
Brasil, nós estamos vivendo um momento muito feliz, 
Senador Rodrigo Rollemberg, em que uma parcela dos 
brasileiros recebe o direito pleno de cidadania, como 
trabalhadores que são, iguais a qualquer um de nós. 
Mas nós precisamos fazer com que esse momento de 
recuperação seja também um momento de respeito 
com os empregados e com os empregadores, com 
aqueles que contratam esses trabalhadores e aque-
les que são contratados. Precisamos fazer desta hora 
uma hora de união. Vamos fazer, pelo nosso trabalho, 
o resgate de cidadania dos trabalhadores domésticos, 
transformando-o em uma grande oportunidade de 
melhoria para todos os trabalhadores brasileiros, Sr. 
Presidente. Nós precisamos retirar o direito que está 
previsto na Constituição e fazê-lo ser mais concreto. 
Não adianta a previsão de direitos na Constituição se 
esses direitos não puderem ser vividos, se esses di-
reitos não puderem ser sentidos pelo trabalhador mais 
simples da República Federativa do Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, fica aqui esse requerimento 
de convite ao Ministro do Trabalho, para que ele possa 
aqui esclarecer a essas Comissões quais as ações já 
desenvolvidas, para que nós possamos fazer com que 
esse direito saia da Constituição como folha de papel 
e tenha uma força normativa própria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Pedro Taques. Con-
te com meu apoio na Comissão de Assuntos Sociais, 
para aprovar o requerimento nesse sentido.

Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 257, de 
2013, do Senador Luiz Henrique, por meio do qual 
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solicita licença de trabalho da Casa, no período de 6 
a 10 de maio de 2013, para desempenhar missão ofi-
cial destinada a discutir a agenda ambiental e florestal 
brasileira na Bélgica, França e Inglaterra, por indicação 
do Presidente do Senado Federal.

É o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

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

Aprovado.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência designa o Senador Cyro Miranda, 
para integrar, como titular, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do Ofício 
nº 110, de 2013, da Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício nº 110/13-GLPSDB

Brasília, 4 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro 

Miranda, para integrar, como titular, a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, agora, mediante permu-
ta com a Senadora Lúcia Vânia, ao Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, 
em primeiro lugar, quero agradecer à Senadora Lúcia 
Vânia a oportunidade dessa permuta, mas não pode-
ria deixar de assomar à tribuna, na tarde de hoje, Se-
nador Paulo Paim, Senador Armando Monteiro, para 
manifestar a minha grave preocupação com a matéria 
publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo, sob 
o título “Abin monitora movimento sindical no Porto de 
Suape”. Diz a matéria que “para o setor de inteligência 
do Planalto, trabalhadores que se uniram a Eduardo 
Campos, contra MP dos Portos, podem decretar gre-
ve geral”.

Quero registrar aqui que não posso acreditar 
que o Governo Federal, um Governo que se elegeu 
democraticamente, possa estar fazendo investigações 
sobre o movimento sindical e quero repudiar qualquer 
insinuação de que haveria investigação das relações 
do Governo de Pernambuco e do Governador Eduardo 

Campos com o movimento sindical de forma que não 
seja absolutamente transparente. 

O Governador Eduardo Campos, cumprindo a 
sua responsabilidade de Governador de Estado, de 
liderança nacional, de Presidente do Partido Socia-
lista Brasileiro, Partido que tem compromisso com os 
trabalhadores, vem se manifestando sobre esse tema 
de forma cristalina, de forma transparente, de forma 
pública, como divulgado pela imprensa. Foi assim que 
ele recebeu, em seu gabinete, lideranças sindicais, de 
todo o Brasil, preocupadas com as consequências da 
MP dos Portos para os trabalhadores e para o funcio-
namento dos portos.

As posições manifestadas pelo Governador Edu-
ardo Campos são públicas, de conhecimento público. 
Ele tem feito essas manifestações pessoalmente, tem 
feito nessas reuniões, tem feito pela imprensa e as fez, 
recentemente, aqui na Comissão Especial que trata da 
Medida Provisória dos Portos. 

Nós sabemos o quanto foi dolorosa a luta pela 
democracia, compartilhada por grandes líderes des-
te País, como o Governador Eduardo Campos, como 
a Presidenta Dilma Rousseff, e é uma conquista da 
democracia a liberdade de organização sindical. Por-
tanto, nós consideramos inadmissível qualquer tipo de 
investigação nesse sentido.

Entendemos que a questão social tem de ser 
tratada no ambiente democrático através do enten-
dimento, através do diálogo, através da negociação. 
E é esse diálogo e esse entendimento que o Partido 
Socialista Brasileiro, por meio de sua liderança maior, 
o Governador Eduardo Campos, tem procurado fazer 
para garantir um ambiente de tranquilidade, para que os 
portos possam continuar funcionando adequadamente 
e para que qualquer modificação para a modernização 
dos portos brasileiros não signifique qualquer tipo de 
afronta aos direitos dos trabalhadores. Investimos no 
diálogo, investimos no entendimento. Esta tem sido a 
posição do PSB.

Portanto, fiz questão de falar pessoalmente com 
o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucio-
nal da Presidência da República, General José Elito 
Carvalho Siqueira, que fez questão de, pessoalmente, 
reafirmar-me a nota à imprensa, publicada pelo Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, em que nega veementemente qualquer tipo 
de investigação nesse sentido.

É muito importante que a posição do Governo 
seja muito clara nesse sentido para que não possa 
pairar qualquer tipo de dúvida a respeito da posição do 
Gabinete de Segurança Institucional quanto às ações 
que estão sendo realizadas pela Abin, que não podem 
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ser ações que contrariem os princípios democráticos, 
tão importantes para o nosso País.

Ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 

Rodrigo, oxalá esse general a que V. Exª fez referência 
esteja falando a verdade. Tomara que ele esteja a falar 
a verdade. Espero que sim, porque, do contrário, nós 
estaríamos num Estado policial, nós estaríamos num 
Estado reacionário. Pelo simples fato de um governa-
dor se reunir com sindicalistas, alguns deles ligados 
ao Partido de que faço parte, o PDT... Ao que consta, 
o Paulinho da Força teve uma reunião para discutir a 
questão dos portos. Você pode ser contrário ou favo-
rável, mas você ser contrário ou favorável não significa 
você ser inimigo. Alguns ainda têm a ideia de inimigos 
internos, uma ideia da Escola Superior de Guerra das 
décadas de 60 e 70. Quero dizer a V. Exª que a campa-
nha eleitoral de 2014 foi antecipada. Já começam a se 
formar dossiês, já existe toda uma patrulha se você fala 
contra ou a favor nas redes sociais... Eu quero crer que, 
no momento em que o Governador Eduardo Campos 
atravessar o Rubicão, ou, como se diz em Mato Gros-
so, “pular o corguinho”, a partir desse momento, o céu 
poderá ficar mais escuro. Queremos crer, quero crer 
que o Brasil esteja preparado para disputas eleitorais 
em que possamos debater projetos estruturantes para 
o Brasil, independentemente de partido político. Infe-
lizmente, alguns entendem que a dicotomia, no Brasil, 
deve existir apenas entre PSDB e PT. O Brasil é maior 
do que os seus partidos políticos, e nós precisamos de 
cidadãos, como o Governador Eduardo Campos, que 
tragam novos temas para o debate. Fico preocupado, 
também, com esse – se for verdade, e quero confiar 
na palavra desse general – Estado policialesco, com 
a utilização de agências governamentais como instru-
mento de governo. Agências governamentais devem 
ser instrumento do Estado. O governo é temporal, o 
Estado é espacial.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Obrigado, Senador Pedro Taques.

Ouço o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 

Meu caro Senador Rodrigo Rollemberg, quero aqui 
não só manifestar o meu inconformismo, como, so-
bretudo, também traduzir aqui a minha surpresa, por-
que é difícil imaginar que se possa utilizar expedien-
tes dessa ordem. Eu creio mesmo que isso só pode 
ser debitado à paranóia que é muito própria de cer-
tas áreas da Inteligência que ficam, por assim dizer, 
querendo mostrar serviço. Eu não creio e não poderia 
admitir que a Presidente Dilma pudesse, ela própria, 
encorajar ou mesmo estimular algum tipo de iniciativa 
dessa natureza. E quero também, como pernambuca-

no, dar o testemunho de que o Governador Eduardo 
Campos não se pauta por esse tipo de ação, eu diria, 
eleitoreira. O Governador Eduardo Campos tem uma 
relação com vários segmentos da sociedade, inclusive 
com os setores sindicais, mas isso se dá num marco 
de absoluta transparência das relações institucionais, 
que devem ser preservadas e nunca com a visão da 
instrumentalização para qualquer outro fim. Portanto, 
eu repudio esse tipo de prática, volto a dizer que me 
recuso a imaginar que o Governo da Presidente Dil-
ma possa estimular algo nessa direção e quero, mais 
uma vez, afirmar que o Governador Eduardo Campos, 
em que pese estar aí colocado como um ator político 
que está no primeiro plano da política brasileira, inde-
pendentemente de candidatura, ele se pauta por uma 
postura responsável, sobretudo levando em conta as 
suas responsabilidades como um gestor que vem re-
alizando uma obra transformadora em Pernambuco.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado.

Eu quero agradecer as palavras do Senador Pedro 
Taques e as palavras do Senador Armando Monteiro 
e registrar que fiz questão, Senador Cristovam, de, 
antes de vir a esta tribuna, Senador Wellington Dias, 
ligar para o Ministro do Gabinete Institucional da Pre-
sidência da República, que negou categoricamente 
qualquer ação da Abin nesse sentido.

Não posso deixar de subir a esta tribuna para 
registrar isto e para manifestar essa preocupação, 
porque, efetivamente, se qualquer ação nesse sentido 
estiver sendo realizada, estamos diante de um aten-
tado à democracia, democracia que foi conquista com 
muito esforço e que teve na Presidente Dilma uma das 
grandes lutadoras para a construção deste momento 
de democracia que teve como uma das grandes con-
quistas a liberdade de organização sindical.

Repito: as posições do Governador Eduardo Cam-
pos sobre esse tema têm sido públicas, cristalinas e 
transparentes, defendendo que haja, sim, autonomia 
dos Estados na administração dos portos, especialmen-
te o porto de Suape, considerado o porto mais eficiente 
do Brasil. Essa posição foi explicitada claramente aqui 
na Comissão Especial. Ele tem defendido também que 
é necessário avançar no processo de modernização 
dos portos brasileiros, mas isso também não pode sig-
nificar tratamento diferenciado para os trabalhadores 
portuários, para os estivadores deste País. E ele tem 
procurado, como liderança nacional que é, como Presi-
dente de um Partido, buscar construir uma alternativa, 
através do diálogo, através do entendimento, que é a 
melhor forma de tratar as questões sociais.

Não há saudade alguma do tempo em que as 
questões sindicais e as questões sociais eram tratadas 
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como caso de polícia. Uma das grandes conquistas da 
democracia brasileira foi a liberdade de organização 
sindical, foi a liberdade de expressão. Portanto, esse 
é um patrimônio de todo o povo brasileiro.

Quero, ao mesmo tempo, reiterar as afirmações 
do Ministro-Chefe e manifestar a minha preocupação 
em relação à matéria do jornal O Estado de S. Paulo.

Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– Senador Rodrigo Rollemberg, em primeiro lugar, 
parabéns por não ter deixado passar em branco uma 
matéria como essa. Ainda que seja para o Governo se 
explicar e dizer que não é verdade, para desmentir, é 
importante esse seu pronunciamento. Mas eu gostaria 
que o Governador Eduardo Campos visse isso como 
a prova de que a candidatura dele é importante. Preci-
samos dar uma virada no que temos feito nesses últi-
mos vinte anos. Vinte anos privilegiados para o Brasil; 
não foram, de jeito nenhum, ruins. Quatro Governos 
se sucederam em uma homogeneidade muito positiva 
para o Brasil: Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula 
e Dilma. São Governos com as mesmas quatro bases: 
a democracia, a estabilidade monetária, a transferên-
cia de renda para os pobres e a busca do crescimento 
econômico. Só que esse modelo se esgotou. Isso aqui 
prova que a democracia não está satisfazendo, não 
está boa. Há alguma coisa errada quando se levanta 
essa suspeita, mesmo que não seja verdadeira. Está 
na cara que a estabilidade monetária está ameaçada. 
A transferência de renda também está se esgotando. 
Nós precisamos fazer com que, no Brasil, nenhum 
brasileiro precise de bolsa. Enquanto um brasileiro 
precisar de bolsa, a gente tem que dar, mas a gente 
precisa de um candidato a Presidente que diga como 
vai fazer para que nenhum brasileiro precise de bolsa, 
mas garantindo que, enquanto um precisar, ele vai dar. 
E, quarto, o modelo econômico tem que mudar, tem 
que estar em equilíbrio com o meio ambiente, tem que 
ser distributivo e tem que ser baseado em produtos 
industriais de alta tecnologia e não em commodities e 
metalmecânica. Por isso eu acho tão importante que 
haja uma candidatura do tipo da candidatura do Go-
vernador Eduardo Campos, que traga uma nova visão 
de futuro para o Brasil, que traga uma proposta nova, 
que faça uma inflexão nesse rumo dos últimos vinte 
anos, que estão se esgotando. Seja ou não verdade 
isso, eu espero que o Governador tome isso como pro-
va de que o Brasil precisa de um novo rumo, e esse 
novo rumo poderá ser conduzido por ele.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. 
Comentarei as afirmações de V. Exª, mas não posso 

deixar de ouvir o Líder do PT, o Líder do Bloco, Sena-
dor Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu tam-
bém quero parabenizar V. Exª por trazer esse tema 
ao plenário e elogiar, inclusive, a forma como V. Exª o 
fez: tendo, primeiramente, se dirigido ao Ministro da 
Segurança Institucional, ouvindo dele a posição que, 
afirmo, é a do Governo. Eu diria até ser impensável 
imaginar, pela característica da Presidente Dilma, 
pela sua história, junto com tantos outros lutadores 
deste nosso País... Permita-me, do PSB, lembrar aqui 
o nosso querido e saudoso Miguel Arraes, de tantas 
lutas importantes pelas aberturas democráticas no 
nosso País. E reconheço aqui a luta do próprio Parti-
do Socialista Brasileiro. Então, vejam, quero aqui me 
somar, porque, nos últimos dias, tem havido uma coi-
sa estranha, e isso, sim, é muito esquisito para a de-
mocracia. A Presidenta da República vai à África. Lá 
dá uma declaração, e aqui alguém se acha no direito 
de dizer o que ela não disse. Com que interesse? Há 
poucos dias, recebemos aqui, dentro do Senado Fe-
deral – dentro do Senado Federal! –, a presença do 
Presidente do Banco Central. Eu, pessoalmente, es-
tive na audiência. E não foi naquela audiência que foi 
dito pelo Presidente do Banco Central o que imedia-
tamente foi repercutido na imprensa. A quem interes-
sa isso? Então, quero aqui chamar a atenção. E digo, 
como Líder do Partido dos Trabalhadores, do Partido 
da Presidente da República: participei, agora, desse 
momento importante lá em Fortaleza, com a presen-
ça da Presidenta e dos Governadores, e destaco a 
do Governador Eduardo Campos, ali trocando ideias, 
apresentando caminhos para a situação: não apenas 
de proteção, da rede de proteção às pessoas que so-
freram e sofrem com os impactos da seca, mas o ca-
minho seguinte, assim como temas relacionados ao 
social, como diz aqui e lembra o Senador Cristovam. 
Quero aqui parabenizar V. Exª e dizer que, se há algo 
que é muito caro a este Governo, ao nosso Governo, 
é a democracia. Nós temos que escancará-la, temos 
que fazê-la valer, porque há, inclusive, sangue de mui-
ta gente, para que pudéssemos viver este momento 
hoje. Então, parabenizo V. Exª pela forma como traz 
este debate aqui. Acho importante. Não poderia ficar 
apenas nas páginas dos jornais, como se não fosse 
uma matéria de maior importância. Muito obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.

Quero registrar que considero da maior impor-
tância as declarações de V. Exª como Líder do PT, que 
compreende todo o processo histórico que vivemos, 
até porque é muito importante o Governo esclarecer 
de forma que não paire a mínima dúvida sobre isso, 
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porque, com qualquer tipo de suposição, se pairar 
qualquer tipo de dúvida em relação a isso nós não 
estaremos agredindo o Governador Eduardo Campos, 
estaremos agredindo a democracia, que, como disse, 
é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista 
que muitos sofreram bastante para construir, até este 
momento que vivemos.

E quero dizer ao Senador Cristovam que é muito 
importante esclarecer, porque, como há uma possibili-
dade alimentada pelas disputas políticas, alimentada 
pela própria imprensa de forma natural, de uma pos-
sível candidatura do Governador Eduardo Campos à 
Presidência da República, que qualquer tipo de ação 
desse tipo – que deve ser repudiada sempre! – contra 
qualquer pessoa, se por acaso isso estiver motivando 
alguns órgãos, mesmo sem a orientação do Governo, 
em função de combater uma possível candidatura, 
estaremos vivendo um momento de muita gravidade 
de atentado à democracia.

Portanto, quero registrar que é fundamental que 
não paire dúvida nenhuma sobre essa questão, para 
que ela seja esclarecida definitivamente e para que 
possamos construir, em um ambiente de entendimento, 
de diálogo, de negociação, uma solução para a ques-
tão que está colocada, Senador Paim, legitimamen-
te pelos trabalhadores que estão reivindicando, que 
querem tratamento igual entre os portos públicos e os 
portos privados que serão implementados. E esse é 
um processo de negociação legítima. Como eu disse, 
em um ambiente de democracia, a questão social tem 
que ser tratada assim, através do diálogo. 

Não poderia, Sr. Presidente, deixar de fazer esse 
registro nesta tarde de hoje, agradecendo aos colegas 
Senadores a manifestação. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quero registrar a presença em plenário do ex-
-Deputado Federal constituinte, sempre constituinte, 
João Paulo, de Monlevade, Minas Gerais.

Quero dizer também, não poderia deixar de re-
gistrar, que a informação que tenho é que houve um 
grande acordo inclusive com a participação do Líder do 
Governo, Senador Eduardo Braga, e que a greve não 
acontecerá. Por isso, espero que não tenha nenhuma 
procedência essa notícia. Até porque a informação 
que tenho do movimento sindical é que houve acordo 
e não haverá greve. Oxalá seja só boato!

Com a palavra o Senador Armando Monteiro, pela 
Liderança do PTB. Em seguida, o Senador Benedito 
de Lira, como orador inscrito. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente desta sessão, Senador Paulo Paim; companhei-
ros e companheiras do Senado, o prolongamento da 

estiagem no Nordeste brasileiro tem agravado a situ-
ação de dez milhões de pessoas em mais de 1,1 mil 
Municípios em toda Região. 

O flagelo do atual ciclo da seca, considerada a 
mais grave dos últimos 40 anos, que se iniciou em 
2011, concentrou-se inicialmente na zona rural e agora 
invade, a passos largos, os centros urbanos, afetando 
o cotidiano das pessoas. 

Pernambuco é um dos Estados que mais tem 
sofrido com esse quadro: estamos apenas com 28% 
da nossa capacidade de armazenamento de água; 
130 Municípios estão há muito tempo em estado de 
emergência; 1,2 milhão de pessoas foram atingidas 
diretamente. 

Na fase inicial, observava-se a quebra de safra e 
a perda de rebanhos afetando a vida econômica das 
pessoas e, na esteira desse processo, o aumento do 
preço dos produtos, a queda da atividade comercial e 
a desestruturação dos pequenos negócios. 

Por exemplo, dados da Agência de Defesa e Fis-
calização Agropecuária de Pernambuco, Adagro, meu 
caro Senador Benedito de Lira, apontam para uma 
redução de quase 70% da produção da bacia leiteira 
em nosso Estado. 

O Estado de Pernambuco produzia 2,3 milhões 
de litros por dia, mas essa produção vem declinando 
e hoje se situa num patamar de 650 mil litros de leite 
apenas. Isso causa um prejuízo de quase R$40 milhões 
por mês. Além disso, em decorrência desse quadro, 
Pernambuco perdeu quase 800 mil cabeças do seu 
rebanho bovino – algumas, uma parcela expressiva, 
pela morte dos animais; outras em decorrência da pre-
coce venda desses animais e, ainda, da transferência 
de parte dos rebanhos para outras áreas. 

No ano passado, ainda no primeiro semestre, 
os preços do milho e do feijão mais do que dobraram. 
Em uma segunda fase, com o prolongamento da es-
tiagem ampliou-se o êxodo rural e a pressão sobre 
as prefeituras, e agora nos encontramos numa etapa 
mais crítica, na qual não é somente a produção agríco-
la e a atividade pecuária que estão sendo duramente 
atingidas, mas cresce o risco de um colapso total no 
abastecimento de água em vários Municípios. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela exten-
são e dimensão desse fenômeno, que volto a enfatizar 
é o mais grave dos últimos 40 anos, o enfrentamento 
de suas consequências tem exigido um esforço cada 
vez maior e mais articulado entre os Governos Fede-
ral e Estaduais.

Segundo um balanço do Ministério da Integração, 
o Governo Federal deverá investir R$16,6 bilhões em 
medidas que vão desde as mais tradicionais às de ca-
ráter emergencial, tais como operação de carro-pipa, 
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construção de cisterna, perfuração de poços e o custo, 
também, da prorrogação das operações de crédito rural.

Esse valor de R$16,6 bilhões inclui os R$9 bilhões 
anunciados, no início dessa semana, pela Presidente 
Dilma, na reunião deliberativa da Sudene, que contou 
com a presença de vários companheiros aqui do Sena-
do, do Presidente da Casa, o Senador Renan Calheiros, 
além, evidentemente, dos Governadores da Região.

Segundo o anúncio, teremos uma expansão de 
30% no número de carros-pipa, com mais de 6 mil ve-
ículos mobilizados. Deverão ser ainda construídas, até 
2014, mais de 500 mil cisternas, mais de mil novos po-
ços, além da recuperação de 1.400 poços já existentes.

Quanto às dívidas rurais, os agricultores sedia-
dos nos Municípios da área da Sudene em situação 
de emergência terão as parcelas com vencimento en-
tre 2012 e 2014 prorrogadas por 10 anos. Além disso, 
serão entregues aos Municípios atingidos um conjunto 
de equipamentos; a chamada patrulha mecanizada: 
caminhões, retroescavadeiras e motoniveladoras.

Nesse conjunto de ações, também estão incluídas 
as medidas referentes ao Projeto de Lei de Conver-
são nº 3, oriundo da Medida Provisória nº 587, que o 
Senado acaba de aprovar, hoje, no plenário, as quais 
eu destaco: o adicional de R$560 para os agriculto-
res familiares que aderiram ao Fundo Garantia-Safra 
e que tiveram perdas na produção de 2011 e 2012. 
Com isso, cada agricultor beneficiário receberá um 
total de R$1.260.

A ampliação, em até R$320,00, por família, do 
Auxílio Emergencial Financeiro, atualmente limitado a 
R$400,00, previsto para o caso das intempéries ocor-
ridas no ano de 2012, totalizando, portanto, um valor 
de R$720,00 por família. 

A concessão de subvenção extraordinária aos 
produtores independentes de cana-de-açúcar, o que 
beneficia sobretudo os Estados de Alagoas e Pernam-
buco, maiores produtores de cana, que foram penali-
zados com perdas expressivas na safra 2011/2012. O 
subsídio será de R$10,00 por tonelada, limitado a 10 
mil toneladas por produtor, exatamente para contem-
plar os produtores pequenos e médios, o que beneficia 
cerca de 17 mil agricultores na região.

Finalmente, é importante ressaltar a expansão 
para 500 mil toneladas da compra de milho pela Co-
nab, para venda direta ao produtor, a preços subsidia-
dos, que se destina aos pequenos criadores de aves, 
suínos, bovinos, caprinos.

É importante destacar que temos um problema 
sério de logística no suprimento do milho. Existe milho 
no Brasil, mas temos uma dificuldade grande de colocar 
o milho à disposição, com o caráter de emergência de 
que se reveste essa medida.

No âmbito estadual, destaca-se o Programa Cha-
péu de Palha Estiagem, iniciativa inédita em todo o 
Nordeste, com expressivo orçamento, e que se des-
tina à complementação de renda para os produtores 
vinculados ao Programa Garantia Safra e para os be-
neficiários do Bolsa Estiagem, contemplando já quase 
200 mil famílias, o que contribui, evidentemente, para 
minorar o sofrimento da população.

Além disso, o Governador Eduardo Campos, de 
forma inovadora, criou o Fundo de Desenvolvimento 
dos Municípios, que repassará, em 2013, R$228 mi-
lhões diretamente às prefeituras, sem a necessidade 
de firmar convênios, o que desburocratiza substancial-
mente a liberação de recursos. 

É criado um Fundo de Desenvolvimento Municipal 
e os recursos, portanto, são transferidos de fundo a 
fundo, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, evi-
dentemente com os recursos sujeitos à fiscalização, à 
rigorosa fiscalização, e não poderia ser de outra forma. 

E os recursos têm de ser vinculados a progra-
mas de investimento em infraestrutura no Município, 
evidentemente podendo ser utilizados em ações que 
contribuam para mitigar os efeitos da seca.

Creio que é preciso complementar essas ações 
de curto prazo com o fortalecimento das companhias 
estaduais de água, que são penalizadas duplamente 
com a seca, pois perdem receita com as contas d’água 
e ainda têm seus custos elevados, pois são obrigadas 
a abastecer a população com carros-pipa.

Nesse sentido, o Governador Eduardo Campos, 
em encontro no início desta semana na Sudene, propôs 
a isenção de PIS e de Cofins para essas empresas. 
Se já estamos desonerando a energia elétrica e ou-
tros setores, por que não estender essa desoneração 
às companhias que atuam na área de saneamento e 
de abastecimento d’água, que estão sendo também 
muito atingidas nesta hora?

Além disso, é preciso dar uma solução definiti-
va, meu caro Senador Benedito de Lira, ao problema 
recorrente das dívidas rurais na área de abrangência 
da Sudene. Eu destaquei algumas medidas de prorro-
gação, mas cerca de 90% das propriedades na região 
são consideradas de pequeno e médio porte. Assim, a 
despeito do esforço que o Governo Federal tem reali-
zado, os termos de renegociação ainda são restritivos, 
excluindo dos benefícios milhares de produtores rurais.

Eu concedo, com muita satisfação, um aparte ao 
nobre Senador Benedito de Lira.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Meu 
caro Senador Armando Monteiro, eu queria cumprimen-
tar, inicialmente, V. Exª por essa manifestação e pela 
análise que V. Exª faz sobre a calamidade pública que 
está atravessando o Semiárido do Nordeste brasileiro, 



15638 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

com muita ênfase, sem dúvida alguma, ao Estado de V. 
Exª, Pernambuco, e ao meu pequeno Estado, Alagoas. 
Hoje, pela manhã, nós fizemos uma audiência pública 
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para 
que nós pudéssemos discutir com as autoridades do 
Governo, com a iniciativa privada, com as entidades, 
com as cooperativas e com as instituições que cuidam 
da cadeia produtiva do leite o que exatamente acabou 
de dizer V. Exª. O seu Estado produzia mais de dois 
milhões de litros de leite/dia e está produzindo apro-
ximadamente 600 mil litros/dia, com uma queda na 
produção da ordem de 72%. Isso é realmente um caos 
total! No meu Estado, por exemplo, que era tido como 
uma das boas bacias leiteiras do Nordeste, nós produ-
zíamos uma média de 700 mil a 800 mil litros/dia, mas, 
agora, estamos na faixa de 280 mil a 300 mil litros/dia. 
Ora, nobre Senador, todas as ações que estão sendo 
implementadas pelo Governo Federal e pelos governos 
estaduais são necessárias no momento e se tornarão 
evidentes. Agora, são todas elas, parece-me, paliativas. 
É momento de emergência. É o corre-corre da hora. O 
que nós temos de fazer – e acho que isso vai dar uma 
lição muito grande ao Governo e às autoridades cons-
tituídas do nosso País – é ter uma convivência com o 
Semiárido. Precisamos fazer projetos e impor ações 
de convivência, para que nós não tenhamos momen-
tos dessa natureza. Nós temos milhares e milhares de 
cisternas espalhadas pelo Nordeste brasileiro, todas 
secas, sem uma gota d’água. Então, realmente, esse 
é um investimento que o Governo tem feito, mas os 
resultados não são imediatos. E nós precisamos fazer 
investimentos para que tenhamos resultados imedia-
tos, urgentes, como acabou de dizer V. Exª. Também 
farei, logo mais, uma manifestação a respeito dessa 
situação. Quanto mais a gente possa falar, mais a gen-
te, talvez, possa encontrar alguns posicionamentos e 
alguns direcionamentos para aquilo que sempre tenho 
dito: temos de criar uma situação para termos um pro-
jeto de Estado. Nem é um projeto de governo, porque 
o Governo de hoje tem essa sensibilidade, mas o go-
verno de amanhã – no processo democrático, há uma 
mudança de quatro em quatro anos – poderá não ter a 
mesma sensibilidade que tem o Governo que está no 
exercício do cargo no momento da crise. Então, pode 
ser que, com isso, a gente, realmente, encontre esse 
caminho. Do contrário, nós vamos continuar fazendo 
isso, porque a seca acontecerá anualmente. Então, eu 
queria cumprimentar V. Exª e dizer que estamos solidá-
rios com aqueles que estão sofrendo no seu Estado, 
na região do Semiárido do Nordeste brasileiro. Muito 
obrigado, nobre Senador.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Agradeço a manifestação de V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as políti-
cas públicas de combate a esse fenômeno, como aqui 
destacou o Senador Benedito de Lira, precisam avan-
çar, precisam ampliar os seus horizontes e modificar a 
composição dos seus gastos, que hoje concentram-se 
nas ações emergenciais.

Na linha estruturante, de médio e longo prazo, 
nessa agenda de Estado, é preciso acelerar as obras 
de transposição do São Francisco, construir barragens 
e viabilizar o sistema de adutoras, criando, por assim 
dizer, o conceito de segurança hídrica.

Por exemplo, destaco como fundamental a en-
trega, no final de março, da primeira etapa do Sistema 
Adutor Pajeú, no Município de Serra Talhada, lá no 
nosso Sertão. O trecho que vai de Floresta a Serra Ta-
lhada possui 118km de extensão e teve investimentos 
de R$200 milhões. Precisamos avançar e concluir as 
etapas restantes. Com o término dessa obra estrutu-
rante, de 600km de extensão, nós vamos captar água 
do Rio São Francisco e do Eixo Leste do Projeto de 
Integração, atendendo 400 mil pessoas em 21 Muni-
cípios de Pernambuco e em 8 Municípios da Paraíba.

Temos também que acelerar a implantação da 
Adutora do Agreste. Veja, meu caro Senador Benedi-
to de Lira, o Agreste tem uma situação mais difícil de 
déficit hídrico do que até mesmo o Sertão, porque tem 
maior densidade populacional e está sofrendo forte-
mente os efeitos desse processo. Portanto, a Adutora 
do Agreste é um empreendimento fundamental para, 
de alguma maneira, garantirmos o abastecimento da 
água, aí, sim, alcançando dois milhões de habitantes 
em 70 Municípios, como destaquei aqui, com maior 
densidade populacional.

São também estruturantes para Pernambuco a 
ampliação da capacidade da Adutora do Oeste e a in-
terligação das barragens de Algodões e de Tamboril 
ao sistema adutor em Ouricuri.

Os projetos existentes são viáveis e podem ofe-
recer à população segurança hídrica, tão necessária 
para garantir o acesso da população à oferta adequa-
da de água para o consumo e para o atendimento das 
atividades econômicas, especialmente a agropecuária. 
Por sua importância, inclusive como política de desen-
volvimento regional, os investimentos de infraestrutura 
hídrica precisam ser acelerados.

Concedo aparte ao Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) – 

Sr. Presidente, estou inscrito para também fazer uso da 
palavra na sessão de hoje, mas eu não poderia deixar 
de felicitá-lo, Senador Armando Monteiro, pela opor-
tunidade do seu pronunciamento e de fazer, como fez 
o Senador Benedito de Lira há poucos instantes, uma 
exortação à Bancada do Nordeste tanto do Senado 
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quanto da Câmara, para que possamos unir a nossa 
voz na defesa da nossa região. Como já foi registrado 
por V. Exª, o Nordeste enfrenta nesta quadra a pior 
seca dos últimos 50 anos, e o que chama a atenção 
é o completo e absoluto desconhecimento por parte 
do Governo Federal da nossa realidade. Hoje mesmo, 
na Ordem do Dia, aprovamos uma medida provisória 
que é louvável, mas que contempla apenas os agri-
cultores familiares, enquanto, na região do Semiárido 
do Nordeste, existe uma classe média rural que está 
desaparecendo por completo. O nosso rebanho está 
morrendo, estamos perdendo, inclusive, a genética 
desse rebanho, que foi duramente construída ao lon-
go do tempo de convivência com a seca. Essa gené-
tica vai desaparecer. Não há crédito, não há nenhum 
programa de distribuição de ração animal. No passa-
do, havia a alternativa do bagaço de cana, tínhamos 
crédito para que os produtores pudessem comprar a 
torta de algodão, o suplemento protéico que fosse ne-
cessário. A palma praticamente desapareceu em de-
corrência da praga cochonilha-do-carmim; hoje, resta 
a alternativa do mandacaru. A situação se agrava a 
cada dia. A Presidenta Dilma esteve no Ceará recen-
temente, somou todas as dotações orçamentárias já 
previstas para a região e anunciou, com certo estar-
dalhaço, R$9 bilhões para o Nordeste, com ações que 
são bem-vindas, como a construção de cisternas e o 
aumento do número de caminhões-pipas. Contudo, em 
breve, não teremos onde buscar água. Na Paraíba, já 
são mais de 30 cidades em colapso absoluto. Ontem 
– vou concluir o aparte, pois não quero tomar o tem-
po do pronunciamento oportuno de V. Exª –, estive na 
Agência Nacional de Águas.

(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 

– Por exemplo, o seu Estado de Pernambuco, no dia 
de hoje, tem, no somatório de todos os seus reserva-
tórios, o que se chama tecnicamente de reservatório 
equivalente, que é a soma de todos os açudes com 
mais de 10 milhões de metros cúbicos, apenas 29% 
de sua capacidade. Temos de rogar a Deus para que 
chova. Temos de implorar para que não tenhamos mais 
um ciclo seco, porque, prolongada essa estiagem – e 
a estiagem, a seca é inevitável no Nordeste –, nós te-
remos uma situação de calamidade. E, assim, concluo 
este meu aparte. A seca, de fato, é inevitável. Ela se 
transforma em calamidade quando falta governo, como 
tem faltado neste instante.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 
PE) – Eu lhe agradeço, Senador Cássio Cunha Lima. 
V. Exª conhece muito bem essa realidade, e eu con-
cordo inteiramente com a posição que V. Exª traz, 
sublinhando, inclusive, a questão da necessidade de 

que se proceda a uma ação e, sobretudo, a uma mo-
bilização e a uma articulação das bancadas de forma 
absolutamente suprapartidária, para que possamos 
implementar uma agenda de curto e, principalmente, 
de médio e longo prazo capaz de reforçar a infraestru-
tura hídrica da região, a fim de que possamos conviver 
com esse fenômeno, que é recorrente. Mas podemos 
estabelecer um padrão de convivência diferente, so-
bretudo preservando as economias locais que foram 
agora tão duramente atingidas.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que 
é certo que a rede de proteção social, representada 
pelas políticas de transferências de renda, tais como 
o Bolsa Família, os benefícios de Prestação Continu-
ada da Assistência Social e as aposentadorias rurais, 
combinado ao crescimento do salário mínimo, propor-
cionam ao Nordeste hoje condições sociais e de renda 
mais favoráveis para enfrentar a seca se compararmos 
com o passado.

Segundo estudo do economista Gustavo Maia 
Gomes, o montante dessas transferências alcança 
quase R$40 bilhões por ano somente nos grandes pro-
gramas, como Bolsa Família, Benefícios de Prestação 
Continuada e aposentadorias do INSS.

Por outro lado, o mesmo estudo aponta, tendo 
como marco de comparação o ano de 2010, que as 
intenções de investimento da União no Nordeste em 
infraestrutura de transporte, recursos hídricos e ener-
gia elétrica, nos quatro anos de vigência do PAC, ou 
seja, no período de 2007 a 2010, somavam pouco mais 
de R$30 bilhões ou R$7,5 bilhões por ano. O aporte 
anual previsto do Fundo Constitucional do Nordeste 
(FNE) alcançou R$4,5 bilhões em 2010; o do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste, gerido pela Sude-
ne, R$1,6 bilhão.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso ter uma visão 
estratégica para fortalecer a base econômica da região 
e das áreas mais suscetíveis à estiagem, calcada num 
modelo de desenvolvimento de longo prazo.

Nessa agenda, destaco como fundamental o 
apoio às economias locais, que podem ser relança-
das em bases tecnificadas de modo a estabelecer já 
essa preocupação de convivência com esse fenôme-
no recorrente. 

(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

–Temos os exemplos de sucesso de vários arranjos 
produtivos locais. Defendo a implantação de um progra-
ma audacioso de qualificação técnica e profissional, a 
melhoria das técnicas de irrigação e inovação na agro-
pecuária, inclusive com o apoio decisivo da Embrapa. 

Enfim, temos alternativas para recompor e forta-
lecer a economia desses Municípios que hoje sofrem 
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com o flagelo da seca. É preciso investir em soluções 
mais duradouras e sustentáveis que possam contribuir 
para uma convivência menos traumática com o fenô-
meno recorrente da seca.

Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pela 
tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Esse foi o Senador Armando Monteiro. Cumprimento 
V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ofícios. A Presidência designa o Senador Cí-
cero Lucena como membro suplente, em substituição 
ao Senador Alvaro Dias, e o Senador Cyro Miranda 
como membro titular, em substituição ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 608, de 2013, conforme Ofícios nº 108 e 109, 
de 2013, da Liderança do PSDB do Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à comissão mista 
para serem juntados ao devido processado.

São os seguintes os Ofícios.

Ofício nº 108/13-GLPSDB

Brasília, 4 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero 

Lucena para integrar como suplente a Comissão Mista 
para análise da Medida Provisória nº 608 de 2013, em 
substituição ao Senador Alvaro Dias.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

Ofício nº 109/13-GLPSDB

Brasília, 4 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Servidor Cyro 

Miranda para integrar, como titular a Comissão Mista 
para análise da Medida Provisória nº 608 de 2013 em 
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Luiz Henrique 
como membro titular, em substituição ao Senador Eu-
nício Oliveira, para integrar a Comissão Mista destina-
da a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de 
2012, conforme Ofício nº 137, de 2013, da Liderança 
do PMDB do Sendo Federal. 

O ofício será encaminhado à comissão mista para 
ser juntado ao devido processado.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 137/2013

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
do Senador Luiz Henrique – PMDB/SC como titular 
na Comissão Mista destinada a examinar e emitir pa-
recer sobre a Medida Provisória nº 595, de 2012, em 
substituição ao Senador Eunício Oliveira.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração.

Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do 
Bloco da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Senador Waldemir Moka 
para integrar, como titular, a Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, em vaga cedida pelo Bloco Parla-
mentarda União e Força, nos termos, respectivamente, 
dos Ofícios nºs 138, de 2013, da Liderança do PMDB, 
e nº 75, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar 
‘União e Força’.

São os seguintes os Ofícios na íntegra.

Of. GLPMDB nº 138/2013

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, nos termos regimentais, comunico a indicação do 
Senador Waldemir Moka – PMDB/MS, como membro 
titular da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
em vaga cedida pelo Bloco União e Força, conforme 
Of. nº 75/2-013-BLUFOR, em anexo.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.

Of. nº 75/2013-BLUFOR

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Bloco 
Parlamentar União e Força cede provisoriamente uma 
vaga de membro titular na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal ao Bloco Parla-
mentar da Maioria.

Na oportunidade, renovo protestos de conside-
ração e apreço.

Atenciosamente, – Senador GIM, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força, PTB/PR/PSC/PPL.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, como orador inscrito, ao 
Senador Benedito de Lira, lembrando que é um ins-
crito e um Líder. Depois do inscrito, fala como Líder 
o Senador João Costa. Em seguida, V. Exª, Senador 
Cássio Cunha Lima.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje, no 
Senado Federal, desde a Ordem do Dia até o Grande 
Expediente, nós estamos tratando, exatamente, do 
flagelo da seca.

Sobre os comentários a respeito dessa situação, 
no que diz respeito às ações que deverão ser empreen-
didas, nós vamos dar algumas sugestões. O Governo 
tem agido emergencialmente, mas nós pugnamos por 
uma ação efetiva e duradoura, porque, como disse o 
nobre Senador Cássio Cunha Lima, a seca não é uma 
ação para se resolver num momento emergencial. É 
um fenômeno da natureza. Nós teremos que criar con-
dições para conviver com ela. E isso é possível, sim.

Na manhã de hoje, nós trouxemos representantes 
do Governo, dos produtores de leite, das cooperativas, 
da iniciativa privada, para, numa audiência pública na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal, discutirmos a cadeia produtiva do leite, ativi-
dade econômica praticada por pequenos e médios pro-
dutores de leite, ou criadores de vacas leiteiras, melhor 
dizendo. Mais de 5 mil Municípios brasileiros produzem 
leite. O Nordeste brasileiro, por exemplo, participa com 
12% da produção do leite nacional.

Hoje, nós estamos numa situação delicadíssima. 
Como disse nesse instante o Senador Armando Mon-
teiro, o Estado de Pernambuco, que produzia cerca 
de 2,1 milhões de litros de leite/dia, está com apenas 
pouco mais de 600 mil litros. O meu Estado era tido 
como uma das grandes, das melhores bacias leiteiras 
do Nordeste. Hoje, estamos resumidos a cerca de, 
aproximadamente, 300 mil litros de leite/dia.

Isso é o caos! Essa é uma situação com a qual 
precisamos ter muito cuidado. Juntemos as forças na 
atividade política, nas bancadas, no Senado e na Câ-
mara, para, em diálogo permanente com o Governo 
Federal, encontrarmos caminhos, porque não é o ca-
minho da emergência. Isso está fora da regra. Teremos 
que ter uma regra. 

Continuo batendo nesta tecla, Senador Cássio: 
enquanto não tivermos um projeto de Estado ou de 
Governo, comprometido com o semiárido deste País, 
não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ter sempre 
esse fenômeno. 

O Governo vai desembolsar bilhões de reais e, no 
próximo ano, mais outros bilhões de reais e, no outro 

ano, mais bilhões de reais, e nunca chegará ao fim. 
Nunca teremos estabilidade na convivência da popula-
ção com esse fenômeno da natureza, que é a estiagem.

Nós temos, por exemplo, um órgão do Gover-
no Federal cujas razões da desativação desconheço. 
Esse órgão fora criado exatamente para desenvolver 
ações no Nordeste brasileiro, que é o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas. Ainda, Senador 
Cássio, esse quantitativo de reserva de água do semi-
árido, que V. Exª acabou de enfatizar, talvez ainda seja 
reflexo dos grandes açudes construídos pelo DNOCS. 

Eu me lembro que, no governo do Presidente 
Fernando Henrique, eu era Deputado Federal. Meu 
primeiro mandato. No Município de Delmiro Gouveia, 
Alto Sertão de Alagoas, ainda à época de Delmiro Gou-
veia, ele construiu, naquele Município, uma barragem 
que dava para abastecer a cidade e fazer até peque-
nas irrigações. O tempo se encarregou de deteriorar a 
barragem, e ela se rompeu. Quarenta anos depois, eu 
tive uma audiência com o Presidente Fernando Henri-
que. Fui ao DNOCS, e eles fizeram o projeto para re-
cuperar essa barragem. E a barragem foi recuperada. 
Quarenta anos depois um matagal, uma espécie de 
capoeira forte, como diz o sertanejo. 

Certo dia, era Ministro da Integração Nacional 
Ney Suassuna, do Estado de V. Exª, Senador e Minis-
tro, e ele fez uma viagem em direção a Paulo Afonso 
e, de lá, ao sertão, para uma supervisão do Canal do 
Sertão, uma obra patrocinada pelo Ministério da Inte-
gração. Pois bem, ao sobrevoar essa barragem, ele 
perguntava se ali era um pedaço, um braço do Rio São 
Francisco, porque era uma coisa fantástica! Uma bar-
ragem muito bonita, um volume considerável de água 
acumulada. Foi uma obra feita pelo Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas. Eu não sei por que, 
agora, esse órgão está praticamente desativado. Ele 
existe apenas na organização administrativa do Go-
verno Federal, mas as suas ações são minimamente 
existentes na região. 

É preciso que se revigore o DNOCS ou que se dê 
outra sigla a esse órgão, mas que ele faça as ações que 
sempre fez, em benefício da reserva hídrica daquela 
região. Ou se tomam essas providências, ou vamos 
continuar nessa mesma situação em que estamos hoje. 

Essa é uma das sugestões que deixo aqui, da tri-
buna do Senado Federal, para conhecimento do Minis-
tério da Integração e do Governo da Presidenta Dilma. 

Temos, por exemplo, o Departamento de Enge-
nharia do Exército Brasileiro, que, com essa duplicação 
da BR–101, tem inúmeras máquinas espalhadas pelo 
Brasil afora, particularmente na Região Nordeste, no 
meu Estado, Pernambuco, onde há dezenas de máqui-
nas pesadas, nobre Senador Paim, paradas, porque os 
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trechos que o Exército estava construindo da BR–101, 
por ordem técnica, por exemplo, em alguns lugares foi 
suspensa a construção. Essas máquinas estão para-
das. Seria interessante que agora, por exemplo, a Pre-
sidenta Dilma determinasse que o Departamento de 
Engenharia do nosso Exército Brasileiro aproveitasse 
as máquinas que lá se encontram e fizesse grandes 
barragens no semiárido brasileiro, para que, quando 
chovesse, as águas fossem acumuladas; para que, 
como está ocorrendo agora, não haja milhares e mi-
lhares de carros-pipas, contratados para buscar água. 
E, daqui a alguns dias, não sei nem onde vão buscar 
água, porque os reservatórios estão todos acabando. 

Então, é preciso criar condições para armazenar 
a água. E essas barragens, nobre Senador, ficarão 
muito mais baratas do que se se fizer grandes aduto-
ras, que não podem deixar de ser feitas para atender 
o consumo da região urbana, por exemplo. 

Mas é uma sugestão que nós podemos apresen-
tar aqui: sugerir que a Presidenta Dilma determine e 
mande fazer uma análise técnica para viabilizar essa 
providência, que, talvez, fique muito mais barata do que 
o que está sendo feito hoje, com volume considerável 
de recursos que ela está disponibilizando para o carro-
-pipa, que, na verdade, não atende às necessidades da 
população, principalmente da que vive na zona rural. 

No meu Estado, por exemplo, nobre Senador, não 
é mais um privilégio do Semiárido a situação da seca. 
Atacou também a Zona da Mata. A produção de cana 
da Zona da Mata do Estado de Alagoas, nobre Sena-
dor Paim, teve um decréscimo de aproximadamente 
40%. Eu não sei se muitas usinas no meu Estado este 
ano vão rodar, porque não há cana. 

Nobre Senador, concedo um aparte a V. Exª, que 
ilustrará, sem dúvida nenhuma, esta manifestação que 
faço agora. E vamos continuar batendo nessa tecla, 
porque ela é fundamental para o Brasil, porque o Nor-
deste é uma parte de fundamental importância para 
a vida nacional.

Concedo um aparte ao Senador Cássio Cunha 
Lima.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) – 
Senador Benedito de Lira, apenas para também, assim 
como fiz com o pronunciamento do Senador Armando 
Monteiro, felicitá-lo pela iniciativa de ocupar a tribuna 
do Senado, trazendo a voz sempre altiva de Alagoas, 
para que nós possamos, todos juntos, nordestinos que 
somos, chamar a atenção do Governo Federal para a 
gravidade da crise enfrentada no Semiárido. Faz-me 
lembrar um soneto do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, 
o nosso poeta Ronaldo, no quarteto inicial, quando ele 
dizia que “quando o grito de dor do nordestino unir-se 
à voz geral do desencanto, esse eco, de repente, faz 

um canto, e um canto de repente faz um hino”. E é exa-
tamente esse brado que devemos levar adiante, com 
toda a nossa força, com toda a nossa coragem, frente 
a essa situação – repito – gravíssima que o Nordeste 
vive. E quando V. Exª se refere ao Dnocs, que tem um 
erro de origem, porque nasceu como Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas quando devia ser 
convivência com as secas. Na Europa, por exemplo, 
Presidente Paim, nós não temos um departamento 
de combate à neve. A neve é uma realidade climática 
como a seca é uma realidade do nosso clima. E nós 
temos é que conviver com essa realidade. A seca – 
repito – é inevitável; vai acontecer outras vezes como 
já aconteceu no passado. Ela se transforma em cala-
midade quando não há a compreensão da dimensão 
das consequências econômicas que ela traz em torno 
da tragédia que encerra. É inegável o avanço do Bol-
sa Família, do Seguro Safra, de outros programas so-
ciais implementados, seja pelo governo do Presidente 
Fernando Henrique, seja pelo governo do Presidente 
Lula, ampliado pelo da Presidenta Dilma, todos me-
recem aplausos por isso, mas são ações insuficien-
tes, incompletas, que não contemplam a realidade da 
economia nordestina. Já foi dito por V. Exª, como direi 
daqui a pouco da tribuna, onde também farei pronun-
ciamento com igual teor: nós estamos vendo a nossa 
economia sendo desestruturada por completo. E não 
quero crer que o Nordeste sobreviverá apenas com o 
Bolsa Família. O Nordeste quer e precisa muito mais. E 
pronunciamentos como o que V. Exª faz neste instante, 
sobretudo – permita-me a análise política – sendo da 
Base do Governo, como também o é o Senador Ar-
mando, contribuem, e contribuem muito, porque não 
estamos aqui para fazer oposição a este ou àquele 
governo; estamos aqui para defender os interesses do 
Brasil e do Nordeste, que enfrenta neste instante um 
período extremamente difícil da sua trajetória econô-
mica. Que todos esses pronunciamentos cheguem aos 
ouvidos da Presidenta Dilma e que ela possa compre-
ender a real dimensão do drama vivido na economia 
nordestina neste instante. Parabenizo V. Exª pelo seu 
pronunciamento.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agradeço a V. Exª, nobre Senador Cássio Cunha Lima. 
Suas manifestações são sempre muito lúcidas, por-
que V. Exª, como ninguém, conhece a realidade, até 
porque é oriundo da região e teve a oportunidade de 
governar o seu Estado por dois mandatos e, também, 
como prefeito da maior cidade da Paraíba.

Pois bem, há uma outra ação, nobre Senador 
Cássio Cunha Lima, que era exatamente o que dava 
sustentação ao rebanho leiteiro do Semiárido nordesti-
no, em especial dos Estados de Pernambuco, Alagoas, 
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Paraíba, etc., que era o cacto, a palma. A palma é uma 
forrageira que, realmente, se adapta ao sertão brasileiro.

Hoje, ela está sendo dizimada – quase não existe 
mais palma –, não só pelas pragas que acabam com 
ela, mas...

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB. 
Fora do microfone.) – Cochonilha-do-carmim.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Pois é, além dessa, agora, com essa estiagem, no meu 
Estado, por exemplo, havia grandes plantios de palma, 
hoje praticamente ela não existe, porque foi toda levada 
para manter, além de Alagoas, Pernambuco.

Como é que se vai repor? É preciso que o Gover-
no, através do MDA, do Ministério da Agricultura ou de 
outros órgãos, possa abrir uma linha de crédito, mas 
uma linha de crédito com tempo para o plantador de 
palma, o homem que cria uma vaca de leite, porque ela 
não está pronta para ser utilizada entre dois e três anos.

Eu ainda sou mais enfático no que diz respeito 
a essa linha de crédito para os pequenos produtores: 
não podemos exigir juros para crédito agrícola na si-
tuação que estamos vivendo atualmente.

Há uma coisa que nos chama a atenção.
A Presidente Dilma, em recente visita que fez ao 

Estado do Ceará, anunciou R$9 bilhões para atendi-
mento aos pequenos produtores, ou seja, ao agricultor 
familiar. Mas não é apenas o agricultor familiar que vai 
precisar de recursos para revitalizar a sua atividade. 
E os pequenos e médios produtores, que não estão 
enquadrados dentro desse perfil de agricultura fami-
liar? Terão de ter o mesmo tratamento, porque, assim 
como o agricultor familiar perdeu, ou está perdendo, 
o pequeno e o médio produtores também perderam. 
Então, é preciso dar esse tratamento igualitário neste 
momento, para que ele possa se recuperar. Do con-
trário, num tempo mais adiante, não teremos mais 
ninguém nessa média, e sim todos estaremos dentro 
do mesmo patamar.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as 
barragens têm necessidade, nobre Senador Walter, de 
ser reativadas e construídas, como também deve-se 
abrir uma linha de crédito para financiar o plantio de 
palmas, para recompor a palma que hoje não existe 
mais nos Estados onde ela servia de alimentação para 
o gado. E é preciso também fazer com que tenham 
oportunidade não só o agricultor familiar, mas também 
os pequenos e médios produtores, de serem benefi-
ciados com esse aporte de recurso que a Presidenta 
Dilma anunciou, recentemente, no Estado do Ceará.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso 
fazer com que a Sudene possa entrar nessa tarefa, 
porque a Sudene, que fora criada como órgão de de-
senvolvimento regional, também é outro órgão que pra-

ticamente não tem mais ação de desenvolvimento no 
Nordeste brasileiro. E que a Codesvasf, por exemplo, 
que é um órgão do Ministério da Integração Nacional, 
possa se integrar para fazer pequenos projetos de irri-
gação e criar condições, principalmente no Semiárido, 
para fazer um campo de produção de forrageiras, para 
atender o rebanho, que está praticamente se acabando.

Pois bem, Sr. Presidente, com essas conside-
rações, continuarei pleiteando ao Governo um pro-
grama sustentável para a convivência com a seca do 
Nordeste brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância 
de V. Exª.

Eu queria fazer ver isso o eminente Senador 
Walter Pinheiro, grande líder do PT nesta Casa, que, 
tenho certeza absoluta, também está totalmente inte-
grado nessa frente combativa em defesa dos interes-
ses dos Estados do Nordeste brasileiro, especialmente 
do Estado da Bahia – há algum tempo, e ainda hoje, 
eu explicitei isto na Comissão de Agricultura –, que é 
o Estado do Nordeste que tem o maior percentual do 
seu território cravado no Semiárido, 62%.

O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do 
microfone.) – Quase 70%, 68%.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Se-
tenta por cento do seu território. Não é brincadeira isso!

Imagino o que não estão aguentando o Governa-
dor da Bahia e a população que habita essa região, o 
sofrimento que têm tido nesses últimos anos.

Se não tomarmos as providências, se não houver 
aqui – vou repetir – uma ação, como um programa, um 
projeto de governo ou de Estado, não teremos como 
conviver com a seca.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Benedito de Lira, 
pela sua solidariedade ao Nordeste, principalmente 
atingido pela seca.

Passo a palavra, como Líder inscrito, que não 
estava presente, mas chegou – o Senador Cássio já 
estava pronto para subir à tribuna –, ao Senador João 
Costa, pela Liderança do PPL.

Em seguida, Senador Cássio Cunha Lima; logo 
após, Senador Walter Pinheiro.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Paulo Paim, em seu nome, permita-me cumprimentar 
os demais Senadores e Senadoras, amigos e amigas 
que nos assistem e nos ouvem pela TV Senado e pela 
Rádio Senado, e os que nos acompanham pela Internet.

No Poder Judiciário, Sr. Presidente, nós incor-
poramos o amicus curiae, o amigo do juiz, naquela 
hipótese em que o juiz se sentia inseguro, ele poderia 
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convocar alguém para auxiliá-lo como amigo do juiz. 
Há uma controvérsia de que o amicus curiae surge no 
Direito romano; a maioria diz que ele surge no Direito 
inglês, no sistema Common Law, e depois ele se en-
grandece no modelo americano. E os juízes passam a 
admitir a sociedade civil organizada, órgãos e entida-
des, dentro dos processos, dando a sua contribuição.

O Brasil, a partir da lei que regulamenta a Adin 
de 99, passa a admitir esse amigo do juiz, o amicus 
curiae, no Supremo Tribunal Federal.

Nesta tarde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mi-
nha proposta é trazermos esse amigo para o processo 
legislativo. Esse amicus curiae, que é o amigo do juiz, 
agora vai passar a se chamar amicus legislatoris, ami-
go do legislador, e vem dar a mesma contribuição que 
deu ao Poder Judiciário e o engrandeceu. Agora che-
gou a hora de dar a contribuição ao Poder Legislativo.

Na última segunda-feira, ingressei com o Projeto 
de Resolução n° 23, de 2013, que altera a redação do 
art. 252 do Regimento Interno do Senado Federal, para 
admitir a atuação de órgãos, entidades e parlamen-
tares no processo legislativo, na condição de amicus 
legislatoris, amigo do legislador.

O ordenamento jurídico brasileiro ainda não re-
gistra a possibilidade de atuação do amicus legislatoris 
no processo legislativo.

Esse vazio normativo acaba impedindo a amplia-
ção do debate sobre temas constitucionais complexos 
e importantíssimos ao desenvolvimento e ao progresso 
do País, ao fortalecimento democrático e à consolidação 
dos direitos decorrentes do pleno exercício da cidada-
nia. Também afasta a análise da repercussão social, 
econômica, política, cultural e jurídica de tais temas.

Dita omissão tem impedido que as Casas Legis-
lativas brasileiras venham a dispor de todos os elemen-
tos informativos possíveis e necessários ao exercício 
de sua função típica, isto é, legislar bem e para o bem.

Vê-se que, no processo legislativo, o amicus le-
gislatoris deve se transformar em instrumento útil para 
se evitarem injustiças substanciais e inconstituciona-
lidades formais e materiais, além de contribuir para o 
regular cumprimento da distribuição da competência 
constitucional da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios.

O amicus legislatoris deve ser visto como um 
instrumento da democracia participativa, que visa fa-
cilitar o acesso e a contribuição do povo ao processo 
de elaboração das normas. Isso porque se pretende 
dar ao instituto a maior amplitude e alcance possíveis, 
com o fim de democratizá-lo cada vez mais.

É preciso garantir aos cidadãos brasileiros uma 
forma de participação pública e democrática no pro-
cesso legislativo e, ainda, que terceiros penetrem no 

mundo fechado e subjetivo do processo legislativo para 
discutir objetivamente matérias que vão afetar toda a 
sociedade brasileira.

Sabe-se que o interesse público sempre se mos-
trou merecedor de uma tutela diferenciada. O amicus 
legislatoris garantirá, indiscutivelmente, maior equilí-
brio na atuação dos legisladores, principalmente nas 
matérias que envolvam interesses transindividuais.

A presença do amicus legislatoris no processo le-
gislativo que tramita no Senado Federal muito auxiliará 
seus integrantes, a exemplo do que tem sido feito no 
Poder Judiciário. Idêntico raciocínio deve ser aplicado 
às demais Casas Legislativas brasileiras.

Caberá também aos amici informar aos Senado-
res e Senadoras a existência de alguma questão eco-
nômico-social relevante, porventura não apresentada 
pelo autor do projeto, bem como opinar sobre pontos 
essenciais do projeto de lei ou de resolução.

No Poder Judiciário, os amici curiae não buscam 
substituir os juízes, mas, diferentemente, colaboram 
com uma melhor prestação jurisdicional. Da mesma 
forma, a finalidade do amicus legislatoris não será subs-
tituir o legislador, mas, diferentemente disso, ajudá-lo 
a desempenhar e a exercer o seu mandato de forma 
cada vez melhor e efetiva, além de imprimir prestígio 
ao Senado Federal, segurança e rapidez à tramitação 
do processo legislativo.

No processo legislativo, é inevitável que o au-
tor do projeto submeta à atenção do Senado Federal 
apenas os dados conhecidos e considerados úteis à 
avaliação das suas razões. Diante dessa constata-
ção, é possível que os demais integrantes do Senado 
Federal não sejam informados sobre as questões de 
fato e de direito, que, apesar de serem estranhas aos 
interesses do autor do projeto, são relevantes ao exa-
me da controvérsia e à correção das normas editadas 
pelo Senado Federal.

Para a admissão do amicus legislatoris, todavia, é 
preciso que suas razões sejam relevantes para o des-
fecho da matéria e que consistam em informações ou 
argumentos que, apesar de não terem sido levantados 
pelo autor do projeto, sejam úteis ao Senado Federal.

Sem dúvida, a aplicação do amicus legislatoris 
dependerá de um esforço criativo por parte dos mem-
bros do Senado Federal, que deverão aceitá-lo como 
instrumento de tutela dos interesses que se encontram 
em posição de vulnerabilidade, podendo, por isso, ser 
atingidos pelos efeitos da lei futura.

Inegavelmente, pode-se concluir, entre outras 
coisas, que o amicus legislatoris é, sem dúvida, uma 
forma de participação pública e democrática no Poder 
Legislativo, ou seja, uma maneira a mais de participação 
dos cidadãos na elaboração das leis e atos normativos.
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Com isso, o amicus legislatoris possibilita resul-
tados cada vez mais seguros e justos, além de conferir 
credibilidade às normas editadas pelo Poder Legisla-
tivo e de qualificá-las como fator de legitimação so-
cial. Busca-se, com esse instituto, pluralizar o debate 
jurídico-normativo.

Ao aceitar a participação de um amicus legis-
latoris, os membros do Senado Federal estarão am-
pliando as fontes de seu convencimento. É certo que 
a participação do amicus legislatoris é acompanhada 
de certa parcialidade, expressada em seus interesses. 
Isso, contudo, não retira sua objetividade; pelo contrá-
rio, permite ao Senado Federal valer-se de qualificadas 
visões antes de pronunciar-se com plena cognição da 
matéria.

Busca-se, com isso, colocar, à disposição dos 
membros do Senado Federal, Senador Cássio Cunha 
Lima, uma ampla fonte de pesquisa, através da qual 
se possam conseguir os elementos de convencimento 
necessários a uma correta decisão da controvérsia.

No processo legislativo, a amplitude referente à 
atuação do amicus legislatoris será cada vez maior, 
máxime quando a controvérsia recair sobre questões 
complexas.

Inegável é a influência causada no convencimento 
dos membros do Senado Federal, pelas informações 
e dados contidos no brief apresentado pelo amicus. 
E inegável também a utilidade das informações, da 
base fática e da interpretação do direito, proveniente 
de sujeitos, na condição de amici legislatoris, majori-
tariamente representativos no contexto social.

Com os elementos e informações apresentados 
pelos amici, os membros do Senado Federal adquirirão 
um conhecimento mais profundo do contexto jurídico, 

social, cultural e econômico da questão em torno do 
que deverá a controvérsia ser dirimida.

Terão, ainda, uma exata noção do impacto que 
a futura norma poderá causar nas áreas referidas, 
direta ou indiretamente, o que possibilita uma ampla 
visão acerca das possíveis alternativas que poderão 
ser adotadas.

Sob esse aspecto, o amicus legislatoris se cons-
titui num válido instrumento para dar voz aos interes-
ses metaindividuais: coletivos stricto sensu, difusos e 
individuais homogêneos.

O amicus legislatoris reduzirá as inúmeras e, às 
vezes, intermináveis audiências públicas que são reali-
zadas nas diversas comissões temáticas, além de do-
cumentar, por escrito, a colaboração dada pelos amici.

No processo legislativo, deve ser assegurada a 
participação de órgãos, entidades e Parlamentares. Em 
se tratando de órgãos e entidades, o ingresso estará 
adstrito à relevância da matéria e à representatividade 
dos postulantes. 

Considerando, Sr. Presidente, o adiantado da 
hora e o número de oradores inscritos, bem como a 
presença do Senador Cássio Cunha Lima, requeiro 
que as demais peças deste pronunciamento sejam 
dadas como lidas.

Obrigado a todos e, de maneira especial, ao Se-
nador Cássio Cunha Lima, que gentilmente aguarda 
para vir a esta tribuna. Tenham todos uma boa noite. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Receba meus cumprimentos, Senador João Cos-
ta, pelo pronunciamento feito pela Liderança do Par-
tido Pátria Livre.

Tem a palavra o Senador Cássio Cunha Lima, 
que fala como orador inscrito.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, telespectadores e ouvintes da TV e 
da Rádio Senado respectivamente, nos pronunciamen-
tos que me antecederam – o Senador Armando Mon-
teiro falando por Pernambuco, e o Senador Benedito 
de Lira trazendo a palavra de Alagoas –, abordaram, 
mais uma vez, um tema que não pode ser esquecido 
neste instante gravíssimo da trajetória econômica e 
social do Nordeste brasileiro. Como já foi dito várias 
vezes, nesta quadra, o Semiárido convive com a pior 
seca dos últimos 50 anos.

A seca é inevitável, é uma realidade do nosso 
clima. Porém, ela se transforma em calamidade, como 
acontece agora, no instante em que o Governo Fede-
ral demonstra desconhecimento da nossa realidade.

Eu já disse em outras oportunidades e volto a 
repetir para que eu não seja mal interpretado: a Bolsa 
Família é importante, o Seguro Safra é uma conquista 
relevante; contudo, o Nordeste brasileiro não vive ape-
nas do Bolsa Família. Nós não estamos mais vendo a 
cena do flagelo humano da seca, porque as pessoas 
conquistaram, ainda no início do governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ampliado e consolidado 
pelo Presidente Lula e, agora, também na gestão da 
Presidenta Dilma, todo esse amplo programa e espec-
tro de rede de proteção social.

Ocorre que existe uma economia no meio rural 
que está sendo desestruturada, sobretudo na pecu-
ária. O nosso rebanho está desaparecendo. No meu 
Estado, a minha querida Paraíba, nós já perdemos 
mais de 60% desse rebanho. E, junto com o rebanho 
que desaparece, ceifa-se uma genética de convivên-
cia com o Semiárido que foi construída ao longo dos 
últimos 200 anos. Porque falta, em primeiro lugar, 
crédito. O Governo Federal não compreendeu ainda 
que o produtor, essa classe média rural nordestina 
precisa, mais do que qualquer outra coisa, de crédito. 
E ela está endividada perante o Banco do Nordeste, 
em decorrência desta e de outras estiagens; não con-
segue honrar os seus compromissos; e a inadimplên-
cia não é por outra razão senão por incapacidade de 
pagamento, pela fragilidade econômica da região. E, 
simplesmente, esta população rural mediana, que pos-
sui 10 reses, 20, 50, 100, 200, 400 cabeças de gado, 

está sendo simplesmente sacrificada de forma cruel, 
desumana e dolorosa.

Ontem, mais uma vez, na cidade de Guarabira 
– e Guarabira encontra-se no que nós chamamos de 
brejo paraibano, que é uma região mais úmida –, hou-
ve mais um protesto de produtores que acumularam, 
empilharam carcaças de animais mortos naturalmen-
te, em frente ao Banco do Nordeste. E essa é uma 
cena que se tem repetido no Nordeste inteiro com os 
produtores juntando as carcaças de seus animais, co-
locando nas beiras de estrada, ou vendo esse gado 
morrer no campo.

A agricultura, quando vem a seca, se perde natu-
ralmente. O que é preciso é compreender exatamente 
a dificuldade que está sendo vivida por falta de uma 
política que contemple esse segmento econômico.

Hoje à tarde, na Ordem do Dia, aprovamos uma 
medida provisória que garante mais recursos para as-
sistência às populações atingidas pelo Nordeste. So-
bretudo no que diz respeito ao Seguro Safra. E vai se 
incrementar R$400 para os agricultores familiares no 
Nordeste, em média. Esse dinheiro é bem-vindo. Mas 
qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, com o 
mínimo de compreensão de uma atividade econômi-
ca estruturada haverá de concluir que R$400 não vão 
resolver esse drama.

Ontem eu estive na Agência Nacional de Águas. 
Fui recebido por Dr. Vicente e por sua diretoria, sempre 
de forma solícita, de forma cortês, e recebi da mão do 
Dr. Vicente dados que são extremamente preocupantes.

Fui até a Agência, ontem, para levar pessoalmente 
ao conhecimento do Dr. Vicente e de toda a diretoria 
da Agência Nacional de Águas o debate que foi reali-
zado pela Assembleia Estadual da Paraíba, em Cam-
pina Grande, a minha cidade natal, a minha querida e 
amada Campina Grande, há coisa de 15 dias. Numa 
sessão especial, a Assembleia somou técnicos, pro-
fessores da universidade, e o Professor Janiro Rêgo 
fez uma exposição extremamente preocupante em 
relação ao Açude Epitácio Pessoa, conhecido mais 
popularmente como Açude Boqueirão, que abastece 
não apenas Campina Grande, mas 16 outros Municí-
pios do Semiárido paraibano.

Pois bem, o Açude Boqueirão, por ser um açude 
federal – foi construído no Governo Juscelino Kubits-
chek pelo DNOCS –, tem como gestor a Ana. A Agência 
Nacional é que gerencia os açudes federais. Boquei-
rão chegou a praticamente 54% de sua capacidade.

No último Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
elaborado em 2006, a época em que tive a honra de ser 
governador da Paraíba, já no meu segundo mandato, 
constatou-se que a vazão regularizada de Boqueirão 
é de 1,3 metros cúbicos por segundo. Para traduzir 
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numa linguagem mais simples, a vazão regularizada 
é aquilo que você pode retirar do açude sem compro-
meter a sua estabilidade hídrica.

Pois bem, só para a Cagepa, que é a nossa Com-
panhia de Águas e Esgotos, a Ana concedeu uma ou-
torga de 1,5 metros cúbicos por segundo. Portanto, só 
na outorga para a Cagepa, já se extrapolou o limite da 
vazão regularizada do açude.

Quando se soma com a irrigação que é feita de 
forma descontrolada, sem nenhuma medição, nós es-
tamos falando de aproximadamente 0,9 a 1 metro cú-
bico por segundo. Portanto, numa matemática simples, 
percebe-se que o que está sendo retirado do Açude 
Boqueirão já representa quase que o dobro daquilo 
que ele é capacitado para fornecer através da sua va-
zão regularizada. O que prenuncia um racionamento 
que Campina Grande já viveu no passado com muito 
drama, com muito sacrifício econômico para nossa 
população e para a região inteira do Compartimento 
da Borborema.

O apelo que eu faço é para que a Presidenta 
Dilma ouça o órgão técnico que gerencia as águas do 
Brasil de forma generalizada, que é exatamente a ANA, 
e possa adotar providências não apenas em relação à 
Paraíba, mas também em relação ao Nordeste.

Tenho em mão o relatório que aponta a evolução 
dos reservatórios equivalentes. O reservatório equiva-
lente é a soma de todos os açudes com mais de dez 
milhões de metros cúbicos. Então, a ANA, junto com 
as agências estaduais – no caso da Paraíba, a Aesa –, 
faz o monitoramento das barragens e chega à conclu-
são desse reservatório equivalente, que é essa soma 
de toda a água acumulada.

Pois bem. Sr. Presidente, nobre Senador, extra-
ordinário brasileiro, Paulo Paim, que vem dos pampas, 
que também conhece essa realidade da seca, porque 
o Rio Grande do Sul também convive com essa rea-
lidade, a Bahia tem, hoje, apenas 31% de sua capa-
cidade de acumulação, Pernambuco, numa situação 
mais grave, tem apenas 29% e a Paraíba, para citar 
apenas esses três exemplos, tem 36%. Cidades inteiras 
estão em colapso. Populações urbanas estão sendo 
abastecidas por caminhões-pipa. Hoje, eu falei com o 
Presidente da Cagepa, Deusdete Queiroga, e ele me 
informou, dados atualizados, que mais de vinte cida-
des paraibanas estão em colapso completo e outras 
regiões, duramente ameaçadas.

Numa entrevista que concedi hoje ao Correio De-
bate, o prestigiado jornalista paraibano Fabiano Gomes 
informava que o açude em Engenheiros Ávidos, em 
Cajazeiras, também conhecido, por coincidência, como 
Boqueirão, está com apenas 13% de sua capacidade 
de armazenamento. Portanto, a situação é gravíssima. 

Nós temos que unir a nossa fé para rogar a Deus que 
chova. Se o Nordeste enfrentar mais uma quadra seca, 
não há o que se esperar do futuro da nossa região. 
Se, de acordo com o cronograma original, estivesse 
pronta a obra da transposição do São Francisco, que 
é, de fato, estruturante, nada disso estaria acontecen-
do, ou, pelo menos, parte significativa dos problemas 
já estaria sanada.

Durante séculos, o Nordeste clamou, pediu, im-
plorou, exigiu, lutou, até conquistar a transposição 
do São Francisco, que teve seus estudos iniciais no 
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
com a participação decisiva do atual Conselheiro do 
Tribunal de Contas Fernando Catão, então Ministro 
da Integração, que deu a ordem para licitação dos pri-
meiros projetos, mas o fato é que a transposição está 
com trechos inteiros de obras paralisadas e com um 
cronograma absolutamente atrasado.

O que surpreende, o que chama a atenção é que, 
para a construção de estádios para a Copa do Mundo 
ou para investimentos para as Olimpíadas – dois even-
tos importantíssimos, que contam com o nosso apoio, 
com o nosso estímulo e com o nosso melhor desejo 
de pleno sucesso –, para a construção de estádios de 
futebol, o Governo Federal estabeleceu um regime di-
ferenciado de contratação, aprovado por este Senado, 
para que exatamente essas obras ficassem fora dos 
rigores burocráticos da Lei de Licitações, a conhecida 
Lei nº 8.666, para dar agilidade para a construção de 
campos de futebol, de estádios de futebol para aten-
der ao calendário estabelecido pela Fifa, como se o 
calendário humano do Nordeste não fosse ainda mais 
importante do que o calendário imposto pela Fifa. Por 
qual razão? Eu confesso, e vou dizer de forma muito 
sincera, que juro que não entendo por que o Governo 
Federal não usa, para a transposição do São Francis-
co, a mesma prioridade, a mesma agilidade, a mesma 
disposição de fazer que tem utilizado para concluir os 
estádios da Copa.

Recebi agora a notícia de que, para cumprir os 
prazos, só no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, 
foram contratados mais de três mil trabalhadores re-
centemente para que a obra seja entregue dentro do 
prazo, enquanto que a transposição dos São Francisco 
continua paralisada.

O apelo que dirigimos neste instante ao Governo 
Federal, ao ilustre Ministro da Integração, Fernando Be-
zerra, pessoa pela qual tenho total respeito e, inclusive, 
amizade pessoal, é para que se possa adotar, na obra 
da transposição, os mesmos critérios utilizados para 
as obras da Copa e que a transposição se transforme 
em uma realidade efetiva.
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Temos, no Senado, uma comissão especial de 
acompanhamento da obra. Recentemente, S. Exª o 
Ministro Fernando Bezerra lá esteve prestando depoi-
mento e trazendo esclarecimentos à Comissão, que é 
presidida pelo meu companheiro Vital do Rêgo Filho 
e que tem como membro o Senador Cícero Lucena, 
além da relatoria do Senador pernambucano Humberto 
Costa. O Ministro foi taxativo e, ao justificar o atraso 
da obra, apresentou como uma das razões principais 
a ausência, a esta altura – pasmem! – de projeto exe-
cutivo. A esta altura, a transposição do São Francisco 
não tem a integralidade dos projetos executivos para 
a sua construção, além dos problemas ambientais, de 
outros problemas de caráter burocrático, de licitação.

É chegada a hora de o Governo adotar na trans-
posição – repito e insisto – os mesmos critérios que 
estão sendo utilizados para o cumprimento dos crono-
gramas para as obras da Copa do Mundo e também 
das Olimpíadas.

Senador Walter Pinheiro, ilustre representante 
da Bahia, Estado que não está fora dessa realidade, 
digo a V. Exª, que conhece profundamente o semiárido 
baiano, que conhece a realidade do Nordeste como um 
todo, que é hora de realizarmos um movimento supra-
patidário. Não estou aqui politizando nem diminuindo 
esse debate. Falo em nome da Oposição brasileira, 
dirigindo-me a uma das mais respeitáveis e destaca-
das Lideranças do Governo, que até o ano passado 
era Líder do PT no Senado Federal, para que possa-
mos, talvez em conjunto, chegar à Presidenta Dilma 
e mostrar a ela que tudo que foi feito até aqui merece 
reconhecimento e elogio, mas é insuficiente, absolu-
tamente ineficaz diante da gravidade do problema, 
porque chegará um tempo em que, por mais que se 
criem mecanismos de ampliação para os caminhões-
-pipas, por exemplo, não teremos onde buscar água.

E o Nordeste enfrenta outro drama ainda mais 
grave, Presidente Ferraço, que é o seu processo acele-
radíssimo de desertificação. O que é uma região, hoje, 
semiárida caminha para se transformar numa região 
árida. Parcelas importantes do território nordestino já 
estão desertificadas. É preciso tecnologia para convi-
ver com a seca – e essas tecnologias existem, estão 
disponíveis –, é preciso crédito e financiamento para 
esse produtor médio, que está alijado, está esquecido 
dos programas governamentais, é preciso incorporar 
oportunidades de trabalho e de educação para os nos-
sos jovens, mas, sobretudo, é preciso fazer a gestão 
da água que nos resta. 

Vou concluir minha fala chamando a atenção 
exatamente para a necessidade de a ANA, de o Go-
verno Federal, em parceria, é claro, com os governos 

estaduais, promover a gestão dos recursos hídricos 
que estão disponíveis. 

Remeto-me novamente ao açude de Boqueirão. 
Não há controle da água que está sendo dali retirada. 
Não se sabe sequer exatamente o quanto está sendo 
retirado, sem falar nos aspectos da evaporação, do 
assoreamento natural desses mananciais.

Portanto, é chegada a hora de agir, é chegada a 
hora de tomar providências, antes que seja tarde, antes 
que estejamos diante de uma calamidade de propor-
ção ainda maior do que a que nós estamos vivendo.

Fica, novamente, o meu apelo, a minha palavra, 
o meu grito, o meu brado, de forma firme, de forma 
contundente, para que um dia nós possamos ter o 
Nordeste brasileiro respeitado, como sua população 
e sua gente merecem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha Lima, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Cumprimento S. Exª o Senador Cássio 
Cunha Lima pela forma enfática com que tem, com um 
conjunto muito expressivo de Senadores da região Nor-
deste de nosso País, chamado a atenção não apenas 
para que este tema possa constar da agenda do Go-
verno Federal, mas para que possa também ser uma 
prioridade, na dimensão e na constatação de que a 
região Nordeste não é um problema, mas uma solução 
para o nosso País, pelos potenciais e pela vocação 
que encontramos no conjunto dos Estados federados.

Portanto, a minha solidariedade e a minha con-
gratulação por mais essa manifestação que V. Exª faz 
em nome dos seus irmãos da Paraíba e dos nossos 
irmãos nordestinos.

Concedo a palavra ao eminente Senador Walter 
Pinheiro, nosso querido e estimado Relator de um dos 
mais importantes projetos sobre os quais estamos de-
liberando. Quero crer que, na próxima semana, che-
garemos a um entendimento e a uma convergência, 
que é a definição dos novos critérios para distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados.

A palavra é de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Ricardo Ferraço, Presidente desta sessão, 
Srªs e Srs. Senadores, é um prazer muito grande fa-
lar nesta sessão sob a presidência do Senador Ricar-
do Ferraço, .com quem, ao longo desses quase dois 
anos e meio – já estamos caminhando para isso –, eu 
tenho tido a oportunidade da convivência no trabalho 
conjunto na Comissão de Infraestrutura.
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V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, muito preocupa-
do com os temas centrais dessa nossa infraestrutura, 
também adentra, de forma competente, nessa seara 
da tão propalada reforma tributária, do pacto federa-
tivo, portanto assumindo uma posição não de defesa 
do seu Estado, o que é legítimo, mas de defesa dos 
interesses desta Nação.

Claro que é fundamental que cada um faça a as-
sociação com a terra não só onde vive, mas com a terra 
que, inclusive, o projetou para o Senado. Sempre faço 
uma brincadeira com isso, Senador Ricardo Ferraço, 
recordando uma história que se conta acerca do ex-
-Presidente Getúlio Vargas. Numa reunião de crise de 
seu Governo, quando o Governo Federal ainda estava 
na cidade do Rio de Janeiro, o então Presidente Getúlio 
Vargas se afasta dessa reunião de crise para atender 
a uma pessoa. Todos ficam perplexos para saber por 
que o Presidente Getúlio teria saído daquela reunião. 
Ele vai até uma pessoa e conversa com ela por mais 
de hora. Quando ele volta para a reunião de crise para 
ver as soluções, um de seus Ministros pergunta: “Presi-
dente, quem era essa figura tão importante por quem o 
senhor abandou a reunião?” Ele respondeu o seguinte: 
“Eu amo o Brasil como ninguém. O Rio Grande do Sul, 
meu Estado, eu amo e tenho a obrigação de defender, 
mas o meu São Borja primeiro”. Aquela pessoa era 
exatamente um vereador da cidade de São Borja que 
teria ido conversar com o Presidente da República. É 
a nossa origem, a nossa raiz, de onde viemos. 

É exatamente nessa linha que faço, como hoje 
já fizeram os Senadores Armando Monteiro, Benedito 
de Lira e, há pouco, o Senador Cássio Cunha Lima, 
um pronunciamento sobre essa dolorosa situação, que 
nós enfrentamos no Nordeste brasileiro, do prolonga-
mento ou da não existência de um intervalo com chu-
va, meu caro Paim, entre um período de seca e outro 
período de seca.

É óbvio que essa é uma discussão que já se es-
tabeleceu. Acho que todo mundo já firmou um pleno 
conhecimento sobre isso. Ninguém está propondo aqui 
alterar o clima nem as estações, porque nós teríamos 
que mexer na origem. Mas, como disse V. Exª na hora 
em que o Senador Cássio encerrava o seu pronuncia-
mento, Senador Ricardo Ferraço, nós estamos falando 
de áreas que são ricas em produção. 

Eu costumo chamar, inclusive, o nosso Semiári-
do, na Bahia, de Sertão produtivo, meu caro Senador 
Cristovam, que é pernambucano. Permita-me, da tri-
buna, chamá-lo de Cristovinho. Até na nossa forma de 
relacionamento interno, fazemos isto todos os dias. V. 
Exª, que vem desse Sertão produtivo, olhe a proeza do 
sertanejo de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, enfim, 

de todo o Nordeste: enfrentar essa seca, resistir ali, 
saber exatamente como fazer e conviver com aquilo. 

O que esse Sertão produtivo almeja, o que o 
sertanejo espera é exatamente a chegada de novas 
ações, o uso de tecnologia, medidas, assistência, acom-
panhamento e, principalmente, condições, já reunindo 
tudo, para que ele permaneça na sua terra, meu caro 
Senador Ricardo Ferraço. Ele não quer deixar a sua 
raiz. Quantos migraram buscando solução para as suas 
vidas, mas com uma dor no peito e, principalmente, 
com um desafio na alma: o caminho de volta, retornar 
às suas origens, voltar para a sua terra. 

Fiquei muito feliz no dia dois, inclusive, eu, os 
Senadores Eunício, José Pimentel, Lídice, Wellington, 
o Presidente da Casa, Senador Renan, o Senador Iná-
cio Arruda saímos daqui até em caravana e fomos à 
cidade de Fortaleza acompanhar a Presidente Dilma, 
os Governadores, na reunião da Sudene e no anúncio 
das ações para esse momento difícil. É importante sa-
lientar que a pauta principal daquela reunião do Condel, 
Conselho Deliberativo da Sudene, não poderia ser outra 
senão a seca, principalmente com a apresentação de 
diversas medidas, de frentes, de soluções. 

Gostaria de destacar essa importância por con-
ta da necessidade de isso acontecer na ponta onde 
esse sertanejo está vivendo e, até pelas proezas des-
se novo tempo, está a nos assistir agora, Senador Ri-
cardo Ferraço.

Ora, se a gente pode chegar com essa imagem 
na frente desse sertanejo ou na sala da sua casa neste 
momento, é sinal de que mais do que o sinal de tevê, 
nós podemos aproveitar a tecnologia ou as tecnologias 
desse novo tempo para a gente fazer chega mais do 
que a nossa fala: chegar a nossa ação; chegar, efeti-
vamente, com as medidas; chegar com a desburocrati-
zação, chegar com o crédito, chegar com as máquinas, 
chegar com o alimento. 

Nesta semana, também foi motivo de muita co-
brança de todos nós, como uma verdadeira mobiliza-
ção – e a expressão que eu usei foi mobilização de 
guerra –, fazer chegar ali a ração animal, para que o 
Nordeste não continue assistindo a uma verdadeira 
eliminação do seu rebanho. É importante isso. Nós já 
temos hoje ações de diversas frentes. 

Fiquei contente, naquele dia, quando o Ministro 
da Agricultura nos informava ali, em Fortaleza, da mo-
bilização através de navios, da utilização da estrutura 
rodoviária, de seus caminhões, da aquisição do milho 
já ensacado, para facilitar a sua distribuição. Nós es-
tamos falando em milhares de Municípios. Na Bahia, 
nesse território de quase 70% cravados no Semiárido, 
temos quase 270 Municípios; quase 270 Municípios! 
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É um número expressivo. São 270 de 417, que são os 
Municípios baianos.

Então, na realidade, o Governo Federal até já 
investiu R$7,6 bilhões para reduzir esses efeitos com 
subsídio seguro, o Garantia-Safra, com o Bolsa Es-
tiagem. Aprovamos aqui a Medida Provisória nº 565, 
alterando as regras com o crédito, a questão da pró-
pria renegociação das dívidas, até a liberação para 
que Municípios que devem à Previdência pudessem 
renegociar sua dívida, principalmente nesse período.

É impossível um Município arcar com seus com-
promissos. Não tem receita. Os Municípios vivem prio-
ritariamente da agricultura, de uma agricultura que não 
rendeu, de uma agricultura que não tem como... nem 
com a chuva voltando, Senador Ricardo Ferraço, nós 
poderíamos falar em nova produção. A semente na 
terra, a essa altura, está queimada. Nós precisamos 
replantar. Então, é preciso novo investimento, são pre-
cisos mais recursos. 

Essa realidade foi muito bem reconhecida pela 
Presidenta Dilma. Eu diria até, assim, absorvida por 
ela como compromisso para enfrentar mais do que um 
discurso – como disse a Presidenta durante a reunião 
– para o combate aos efeitos, e não o combate à seca. 
Seca não se combate, combatem-se os efeitos. E a 
Presidenta usou essa expressão por diversas vezes: 
o uso de tecnologia.

Então, nós teremos mais R$1,4 bilhão, com recur-
sos para essa questão de convivência, essa questão 
de combate aos efeitos. Nós vamos ter R$9 bilhões 
no total destinados para, eu diria, mitigar os efeitos 
da estiagem no Nordeste. Aí, você tem ainda o au-
mento da oferta de água, com carros-pipa, mas aí é 
uma preocupação que todos os Senadores levantaram 
aqui no dia de hoje. Ainda que o carro-pipa chegue, é 
necessário, inclusive, ter um ponto para buscar essa 
água. Então, é fundamental que nós trabalhemos com 
todas essas frentes.

Na realidade, hoje, nós temos 4.746 veículos que 
foram distribuídos, mas passaremos agora para 5.170. 
Na questão desse plano de convivência é importante 
levar em consideração a construção de novas cisternas, 
mas aí entra a velha discussão: se o período marcado 
é um período já anunciado de que não teremos chu-
vas, as novas cisternas podem, inclusive, não captar 
nada. Então, portanto, podem não captar essa água 
porque não vai chover. Então, precisamos voltar as 
baterias para algo que o Governo também anunciou: 
para perfurar poços com profundidade um pouquinho 
mais elevada, porque aumenta a vazão. 

Na Bahia, por exemplo, nós temos um aquífero 
com uma vazão expressiva. Já havíamos feito... através 
do Governo do Estado, o Governador Jaques Wagner 

fez uma grande obra ali, perfurando os poços na cidade 
de Banzaê e promovendo o atendimento até a região 
de Cícero Dantas, com R$90 milhões de investimento. 
Os poços são perfurados, Senador Ferraço, a 400m 
de profundidade. Essa é uma obra fantástica! Então, 
tem água nesse subsolo.

A questão da construção das adutoras. O que nós 
devemos mesclar agora são as ações emergenciais 
com ações de perenização, com a possibilidade de in-
clusive ser alterada a infraestrutura para conviver com 
essa realidade e preparar o passo seguinte. Portanto, 
o receio nosso, agora... 

Hoje, eu ouvia nosso ex-Governador, João Dur-
val, que teve uma experiência na Bahia e, com isso, 
foi Governador do Estado em um período muito mais 
difícil. João Durval, inclusive, se caracterizou como Go-
vernador que mais obras de sistema de abastecimento 
de água fez na Bahia, perfurando o maior número de 
poços. E o Governo Jaques Wagner vai se notabilizando 
como o Governo que mais investiu em recursos para 
esse sistema de abastecimento de água. 

Vamos completar quase R$7 bilhões de investi-
mentos em sistemas simplificados, adutoras, ampliação 
com as ofertas por intermédio de poços artesianos, 
perfuração de poços, sistemas, como citei aqui, do 
Projeto Tucano que envolve... Na realidade, o total do 
Projeto, Senador Ferraço, está na ordem de R$600 mi-
lhões, com a primeira etapa no valor de R$90 milhões, 
a segunda etapa no valor de R$150 milhões. No final, 
deve-se atender a um milhão e duzentos mil habitantes 
dessa região inteira com sistema de abastecimento de 
água. É importante, então, a gente se lembrar dessas 
medidas fundamentais. 

A Presidenta Dilma também anunciou o aumento 
dos recursos para o Bolsa Estiagem, o aumento dos 
recursos para o Garantia Safra, sua ampliação...

Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Ri-
cardo Ferraço, eu fui Secretário de Planejamento do 
Estado da Bahia. Quando cheguei àquela Secretaria, 
nossa Secretaria de Agricultura, à época, me provo-
cou. E seu Secretário era o ex-Deputado – e meu 1º 
Suplente nesta Casa –, Roberto Muniz. Então, ele era 
o Secretário de Agricultura do Estado, junto com o atu-
al Secretário hoje que, nesse período, trabalhava com 
Roberto Muniz, Secretário Eduardo Salles. Fui provo-
cado para que a gente pudesse alterar essa realidade. 
Na Bahia, havia só quatro mil agricultores cadastrados 
e recebendo o Garantia Safra.

Nós tomamos a atitude de resolver o problema 
do pagamento por parte desse agricultor, reduzindo-o 
à metade com o Estado bancando a outra metade. Os 
Municípios também tiveram o valor reduzido à metade 
com o Estado bancando a outra metade. A aquisição 
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de equipamentos teve seus juros zerados, do facão 
ao trator, para permitir que esses agricultores pudes-
sem ter acesso a equipamentos e máquinas. E hoje... 
Nessa terça-feira, à noite, o Secretário Eduardo Salles 
me disse: “Pinheiro, nós vamos caminhar agora para 
a casa dos 220 mil com Garantia Safra na Bahia”. De 
quatro mil para 220 mil... Portanto, isso é fundamental! 

Por que o Garantia Safra cumpre um papel im-
portante? Nós falamos aqui da quebra da economia 
com essa questão da longa estiagem, mas, se a gen-
te não promover a aquisição desse Garantia Safra, a 
chegada desses recursos ao município, Senador Ri-
cardo Ferraço, a gente termina não conseguindo cum-
prir esse papel. Se o agricultor tem de se deslocar da 
cidade dele para a cidade grande para ir ao Banco do 
Nordeste sacar o Garantia Safra, aonde ele saca ele 
compra. Quando ele volta para o município, já volta 
com a compra feita naquele município onde ele sacou 
o recurso. Consequentemente, o município deixou de 
ter esse recurso para tocar a economia. 

Nós temos municípios na Bahia que têm 3 mil 
agricultores que vão receber o Garantia Safra. Se co-
locarmos um pelo outro, a R$ 700,00, nós estamos 
falando de R$ 2,1 milhões. Ora, se isso é gasto em 
outra cidade, esses R$ 2,1 milhões não interferiram na 
economia local. Portanto, é fundamental utilizar isso 
como uma injeção de recursos para superar os proble-
mas, além de atender ao agricultor. É fundamental isso! 

Esta semana, foram liberadas 13 mil toneladas 
de milho para a Bahia, mas nós precisamos de mais. A 
expectativa nossa é de que esse navio, que está levan-
do as toneladas de milho para a Bahia, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, até o nosso Maranhão, efetivamente 
chegue para dar um suporte. É necessário que essas 
máquinas possam ser utilizadas, principalmente nos 
locais onde temos a garantia da busca de água para 
fazer esse remanejamento. É fundamental que a gente 
conclua essas obras. 

Na Bahia, por exemplo, nós estamos quase fi-
nalizando as obras da adutora do São Francisco, na 
região de Irecê, captando água no rio São Francisco e 
levando para Irecê, para resolver um problema, inclu-
sive, em Mirorós, uma das grandes áreas de produção 
que continua baixando. Há o processo de construção 
de áreas para reservar água. 

Eu vi agora há pouco o Senador Cássio dar um 
dado da ANA. Hoje, a capacidade da Bahia é de 31%. 
Insuficiente! Prolongado isso, imagine! Trinta por cen-
to é a nossa capacidade de atender a essa demanda 
que vem pela frente. As grandes cidades da Bahia já 
começam a conviver com um processo de dificuldade 
de acesso à água. 

O Governo do Estado, o Governador Jaques 
Wagner já havia tomado, inclusive, medidas para um 
racionamento, assim como tomou medidas para fazer 
chegar ali o suprimento.

Então, é importante que a gente receba essas 
medidas. Agora à tarde, aqui, nós aprovamos mais 
uma medida provisória ampliando o crédito. O Governo 
lançou mais outra medida provisória hoje.

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na 

vinda de Fortaleza para cá, meu caro Senador Ricardo 
Ferraço, nós sugerimos à Ministra Miriam Belchior algo 
sobre parte do que estava na medida provisória. Por 
exemplo, a renegociação das dívidas nós reconhece-
mos que foi muito importante, mas, neste período, tenho 
a impressão de que o correto não seria mais abrir um 
prazo para a renegociação de algo que o agricultor não 
teve a oportunidade de colher. É o perdão! Não há jeito! 
O agricultor vai tomar novo recurso para plantar e vai 
pegar esse novo recurso para pagar a dívida contraí-
da nesse período em que ele não conseguiu plantar?

E mais: é preciso ampliar ainda o limite. Estava 
com R$35 mil, e, na Medida Provisória nº 565, nós 
trabalhamos com R$100 mil. Portanto, já é um valor 
com que o pequeno agricultor consegue operar nes-
sas regiões.

Há a questão das técnicas e do envolvimento 
de uma das áreas que venho batendo aqui em todo 
momento. Eu falo muito dos portos secos. Os nossos 
portos secos no Brasil não armazenam grãos. Imagi-
nem um porto seco no Centro-Oeste brasileiro que 
não armazena grão!

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Aí, 

o grão sai de caminhão desse nosso grande celeiro de 
produção, que é o oeste, e termina sendo armazenado 
no porto. Ou o caminhão já faz parte do próprio proces-
so de armazenamento, porque a viagem é muito longa.

Então, é fundamental que essas coisas todas 
sejam empreendidas, para que todos nós possamos 
atacar esse problema neste momento.

Louvo aqui – quero fazer este registro – o esfor-
ço, o empenho e a participação pessoal da Presiden-
ta Dilma, que está permanentemente cobrando dos 
Ministros e chamando-os. Ela fez uma pressão lá em 
Fortaleza. Tem que desburocratizar as etapas de licita-
ção, as etapas de avaliação de documentos por parte 
do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.

Essas coisas precisam ser agilizadas, para que 
a gente tenha a condição de atender a demanda do 
agricultor na sua pior fase, na sua relação com esse 
período de longa estiagem. Na Bahia, alguns chegam 
a falar, Senador Ferraço, que, nos últimos cem anos, 
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essa é a fase mais crítica que se tem enfrentado. Não 
conto mais com a presença do meu avô, que morreu há 
muito tempo, aos 105 anos, e, portanto, não sei se eu 
poderia contar com esse testemunho, mas o testemu-
nho é dado por aqueles que trabalham com pesquisa 
e com análise e que estudam a realidade. Espero que 
a gente tenha a condição de, usando essas tecnolo-
gias, amenizar essa situação.

Olha que contrassenso: avançamos tanto tecno-
logicamente e, agora, estamos afirmando que, nos úl-
timos cem anos, os impactos foram muito mais fortes. 
Podem dizer que não houve saque, que não houve 
isso nem aquilo, que o Governo está tomando medi-
das, mas é preciso que a gente utilize cada vez mais 
tecnologia, para fazê-la chegar à ponta.

Insisto, Senador Ferraço: a gente pode chegar lá 
com o celular, que está na mão de todo mundo – du-
vido que você vá a uma área dessas e não encontre 
uma pessoa com um celular na mão –, e, se essa tec-
nologia chegou à mão do agricultor, por que as outras 
não podem chegar? Podem chegar, sim!

Então, é importante esse esforço. Agora, é um 
esforço que não tem coloração partidária nem tem posi-
ção deste ou daquele. Temos de fazer um esforço, para 
trabalharmos na direção de dizer: “Precisamos retomar 
o caminho, criar as condições, aproveitar esse Sertão 
produtivo e cuidar desse nosso sertanejo onde quer 
que ele esteja, em qualquer lugar do nosso Nordeste”. 
O Nordeste tem de continuar servindo e alimentado a 
mesa do povo brasileiro e, principalmente, resolvendo 
o problema em cada canto.

Par finalizar, lembro o que diria o velho Getúlio 
Vargas: “O meu São Borja”. Aqui, é o meu Sertão, a 
minha raiz, o meu local, a minha origem, o meu povo!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Meu caro Senador Walter Pinheiro, 
meus cumprimentos a V. Exª. De igual forma, eu agi 
com diversos Senadores da Região Nordeste que, não 
apenas hoje, mas também ao longo dos últimos dias, 
têm ocupado a tribuna do Senado da República para 
sensibilizar as pessoas. Muito mais do que sensibilizar, 
buscam produzir um ambiente de ações objetivas que, 
de fato, possam solucionar essa que não é uma crise 
conjuntural, é uma crise estrutural.

Lá do meu Espírito Santo, nós acompanhamos 
isso com um sentimento de solidariedade. O nosso 
desejo é o de que as ações, de fato, possam traduzir-
-se em resultados efetivos e consequentes para os 
Estados da Região Nordeste.

Repito o que disse há pouco para o Senador 
Cássio Cunha Lima: o Nordeste não é um problema, 
é uma solução, a partir da vocação dos diversos seg-

mentos da atividade produtiva que estão ali instalados. 
É como se o Nordeste estivesse necessitando de uma 
oportunidade – essa é a palavra – para se revelar e 
para contribuir ainda mais com o desenvolvimento 
econômico e social do nosso País.

O meu desejo é o de que nós possamos encon-
trar alternativas, para que estas possam minorar o 
sofrimento dos nossos irmãos nordestinos, que vivem 
a pior seca dos últimos 50 anos – V. Exª fala, agora, 
em cem anos.

Minhas congratulações a V. Exª!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Concedo a palavra ao eminente e que-
rido Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Ricardo Ferraço, eu quero fazer três registros. O 
primeiro deles o Senador Walter Pinheiro não precisa 
ouvir, porque ele já o conhece: trata-se do FPE, da 
posição do Rio Grande. Eu sei que ele está buscando 
uma alternativa que atenda também ao interesse do 
povo gaúcho, mas, é claro, numa visão nacional.

Sr. Presidente, a bancada gaúcha, como o povo 
gaúcho, está em estado de alerta, em estado de vigi-
lância total, numa ampla mobilização, acompanhando 
aqui o debate do famoso FPE – Fundo de Participação 
dos Estados.

Como eu disse antes, meu amigo João Paulo, 
de Monlevade, que foi Deputado Federal Constituinte 
e que nos visita, reunimo-nos, diversas vezes, com o 
Líder e Relator da matéria, meu amigo Walter Pinheiro. 
Digo que ele nos tem recebido com muita diplomacia e 
com muito respeito, ouvindo a opinião do povo gaúcho.

O próprio Governador Tarso Genro, do nosso 
Rio Grande, e o Secretário da Fazenda do Rio Gran-
de, Odir Tonollier, estiveram aqui. Eu vim para cá, num 
voo fretado, com o Governador e com os técnicos, para 
dialogar com o nosso Relator. Ali, foi demonstrada a 
situação do Rio Grande.

O Rio Grande não quer nada. O Rio Grande só 
não quer ter prejuízo. O Rio Grande tem uma dívida 
acumulada impagável, que se vem repetindo há dé-
cadas. E nós teríamos um prejuízo, em matéria de ar-
recadação, que pode chegar a R$600 milhões se for 
decidido o FPE pela forma original.

Nós apresentamos como sugestão ao Relator 
que uma forma equilibrada seria estabelecer o limite 
populacional em, no mínimo, 1% – com isso, a gente 
beneficia não o Rio Grande, mas todos os pequenos 
Estados, principalmente os do Norte – e, no máximo, 
7%, como critério para a distribuição dos recursos. A 
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nossa proposta garante aos Estados o mínimo efetivo 
de 1,21% e um índice máximo de 8,44% em relação 
ao FPE. Além disso, nós pedimos a inclusão de um 
redutor: em vez de 70%, que fosse para 75%. Nem 
seriam 80%, como muitos querem, mas seria um nú-
mero intermediário de 75% em relação à renda domi-
ciliar per capita.

Solicitamos também a inclusão do art. 2º, que já 
estava na proposta dos notáveis, que trata da inaplica-
bilidade da fórmula para os demais repasses. Se isso 
não for feito, nós teremos outro prejuízo muito grande 
no momento em que se chegar a uma conclusão na 
questão dos royalties do petróleo.

Estamos na expectativa de que o debate que aqui 
faremos na terça-feira caminhe para uma posição que 
vá atender, dentro do possível, a maioria dos Estados. 
E o que faço aqui é o mesmo que os outros Senadores 
estão fazendo em relação aos seus Estados.

Os três Senadores do Rio Grande, o Governador, 
a bancada federal do nosso Estado, representada pelo 
Deputado Roberto Nogueira, têm acompanhado, passo 
a passo, essa movimentação que aqui estamos fazen-
do. Já fizemos meia dúzia de reuniões com o Relator. 
Também para tratar do ICMS, fizemos uma reunião 
com o Senador Delcídio do Amaral no mesmo sentido.

Sr. Presidente, além disso, quero também regis-
trar que, na semana que vem, teremos uma audiência 
pública solicitada por este Relator, que vai ser realizada 
às 9 horas na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
sob a Presidência do Senador Waldemir Moka, que 
está fazendo um belíssimo trabalho, como o fez tam-
bém o Senador Jayme Campos, naquela Comissão. 
Essa audiência pública vai tratar da Convenção nº 151 
da OIT – Organização Internacional do Trabalho. Essa 
Convenção estabelece o princípio da negociação cole-
tiva entre os trabalhadores públicos e o Governo nas 
esferas municipal, estadual e federal.

Destacamos que foi importante para os servi-
dores o fato de que, recentemente, a Presidente da 
República, Dilma Rousseff, promulgou o Decreto nº 
7.944, que praticamente ratifica a Convenção nº 151, 
uma antiga reivindicação de todas as centrais, de 
todo o movimento sindical e, principalmente, é claro, 
da área pública. A iniciativa é um importante passo na 
implantação da negociação coletiva em nosso País, 
consolidando, assim, direitos sindicais plenos para os 
servidores públicos, entre outros avanços.

A Convenção nº 151, da OIT, assegura a liberda-
de de expressão e o direito de o servidor representar 
e ser representado e de participar e organizar atos 
que busquem a ampliação de direitos e melhorias nas 
condições de trabalho. Acima de tudo, faz com que os 
gestores públicos passem efetivamente a respeitar as 

entidades representativas desse importante setor da 
sociedade brasileira. Essas entidades sindicais são 
os legítimos representantes, de fato e de direito, dos 
trabalhadores.

A Convenção nº 151, é claro, precisa ainda do 
aval do Congresso Nacional. E, com essa audiência 
pública, nós estamos avançando nesse sentido.

Todas as entidades, centrais, confederações e 
federações já confirmaram a presença. Quando en-
caminhei requerimento para essa audiência, consultei 
todos e entendo que, no dia 9, às 9 horas, na Comis-
são de Assuntos Sociais, faremos um grande debate 
sobre o tema.

Por fim, Sr. Presidente, volto ao tema e digo que 
foi com alegria que vimos, na Comissão de Assuntos 
Sociais, presidida pelo Senador Waldemir Moka, a 
aprovação do substitutivo que apresentei do Estatuto 
da Juventude.

Quero aqui falar do meu relatório ou mesmo do 
relatório do Senador Randolfe Rodrigues, que a CCJ 
também aprovou por ampla maioria. Falo também do 
relatório da Deputada Manuela D’Ávila na Câmara. 
Quero destacar o exemplo dado pelo Senador Cyro 
Miranda, Presidente da Comissão de Educação; pelo 
Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de 
Meio Ambiente; e pela Senadora Ana Rita, Presiden-
te da Comissão de Direitos Humanos. Esses nobres 
colegas, os Senadores e a Senadora, abriram mão da 
discussão do texto na sua Comissão a pedido da ju-
ventude brasileira, porque entenderam que o Estatuto 
está em debate nas duas Casas há mais de dez anos. 
É chegada a hora da aprovação.

Quero dizer que, ainda no dia de ontem, por volta 
das 11h30, fomos à presença do Presidente Renan, 
acompanhados por Senadores e por Senadoras; por 
representantes de movimentos da juventude, da UNE, 
da Ubes e da Conjuve; por representantes de movi-
mentos sociais do campo e da cidade; por juventudes 
partidárias e religiosas; por representantes do movi-
mento LGBT; por entidades sindicais; por coletivos de 
cultura e da periferia.

E, na reunião com o Presidente Renan, ficou 
acertado que o Presidente, então, faria gestão jun-
to aos Líderes para que conseguíssemos aprovar o 
requerimento de urgência que foi por nós solicitado 
– digo nós, Senadores – já na Comissão de Assuntos 
Sociais, abraçado pelo Presidente Waldemir Moka, 
que o colocou em votação, aprovamos, mas dependia 
ainda da assinatura dos Líderes.

Quero dizer, com alegria, ao Brasil todo que nos 
assiste e que nos ouve neste momento, que a urgên-
cia foi aprovada hoje à tarde, por unanimidade, com o 
apoio dos Líderes de todos os partidos. Aqui não houve 
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aquela questão de situação, de oposição ou de quem 
quer marcar posição.

Assim, além de o requerimento ter sido aprovado 
por unanimidade, hoje à tarde, ficou também ajustado 
com o Presidente da Casa e com os Líderes de todos 
os partidos – todos –, por unanimidade, que a votação 
do Estatuto da Juventude vai se dar na próxima quarta-
-feira, no plenário do Senado. E, claro, ele retorna para 
a Câmara dos Deputados.

O Estatuto da Juventude trata dos direitos da 
nossa moçada em várias dimensões: cidadania, par-
ticipação social e política, representação juvenil, edu-
cação, profissionalização, a questão da meia passa-
gem, da meia-entrada, trabalho e renda, saúde inte-
gral, cultura, desporto, lazer, igualdade, liberdade de 
expressão e meio ambiente, liberdade de orientação 
sexual e meio ambiente ecologicamente equilibrado e 
politicamente correto.

O Estatuto beneficia a nossa juventude de 15 a 
29 anos. Construímos um grande entendimento para 
que ele não se chocasse com o ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ficando, assim, firmado 
que valerá sempre a legislação que mais atender à 
juventude, seja no ECA ou mesmo no Estatuto que 
ora estamos aprovando.

Parabéns, quero repetir, à Relatora na Câmara 
dos Deputados, Deputada Manuela; parabéns ao autor 
do projeto, Deputado Benjamin Maranhão; parabéns 
ao Relator aqui, na CCJ, Randolfe Rodrigues, já que 
eu relatei na Comissão de Assuntos Sociais.

Repito o que venho falando há dias: o Senado da 
República, com a aprovação do Estatuto da Juventude, 
estará dando um grande passo em direção aos jovens 
brasileiros, aos anseios da nossa querida juventude.

Sabemos que já fizemos muito, mas, como digo 
sempre, temos muito, muito por fazer. Temos consci-
ência de que estamos apenas no início de uma longa 
caminhada de valorização da juventude brasileira.

A transformação do nosso País teve início – por 
que não lembrar –, nesse viés avançado, a partir de 
2003, sem deixar de lembrar as conquistas do passado. 
A transformação mostrou para uma verdadeira Nação 
que respeita toda a sua gente, todo o seu povo, os seus 
Estados federados; que valoriza os idosos, os negros, 
os índios, os aposentados, os brancos, as mulheres, 
as pessoas com deficiência, gente de meia idade, 
suas crianças e, é claro, seus jovens e sua juventude.

Peço a atenção de vocês. Olhem com carinho. 
Muitas famílias, muitos pais, muitas mães, tios, avós 
perderam seus jovens, seus filhos. Muitos irmãos per-
deram seus irmãos, muitos amigos perderam seus 
amigos, por coisas da vida, por fatalidades como, por 

exemplo, a violência, mas também por omissão de go-
vernos, por descaso, muitas vezes, do Estado brasileiro. 

Essa é uma realidade que não podemos esque-
cer. Não podemos mais fechar os olhos. Claro que dói. 
Dói no peito cada lembrança de um jovem que perdeu 
a vida. Dói o peito de todos vocês, como também o 
nosso, que estamos aqui.

Assim escreveu – aqui lembro – Martim César: 

O que fazer com tanto amor? Com tantos ca-
dernos que restaram pelos quartos, com tantos 
sorrisos tão alegres nos retratos, com tantos 
abraços que estarão sempre à espera [de al-
guém que foi e não voltará]?
A juventude tem o brilho de um sol ao meio-
-dia, uma canção não tem o dom de um sen-
timento. É uma gota de memória num oceano 
em desatino, 
Pra que não se esqueçam nunca mais desses 
meninos!... O que fazer com essa dor, Santa 
Maria?

Minha Santa Maria, nossa Santa Maria, Santa 
Maria dos jovens do Brasil.

Sr. Presidente, meus amigos e minhas amigas, 
a primavera sem o florido das rosas, das margaridas, 
das tulipas, das dálias, dos cravos não faz sentido. É 
página em branco de algum diário. Não conversa com o 
universo, muito menos deixa que a lágrima caia quan-
do o coração aperta.

O Estatuto da Juventude é um pouco disso tudo. 
É bonito, mexe com os sentimentos, mas aponta para 
um futuro melhor para toda a nossa gente, no campo 
da educação, da saúde, da habitação, do ensino téc-
nico, enfim, da cidadania.

O Estatuto da Juventude, após sua aprovação 
pelo Senado, volta para a Câmara dos Deputados com 
esses objetivos e muito mais, como, é claro, o de com-
bater a violência contra a nossa juventude.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que esperamos 
muito que, na Jornada Mundial da Juventude, que 
acontecerá no Rio de Janeiro, em julho, oxalá o Brasil 
possa anunciar ao mundo que o Estatuto da Juventude 
não é mais um sonho. Tornou-se realidade. É lei. Será 
um marco da história do nosso País. Será um marco 
que jamais esqueceremos. 

Mas lembro, para terminar, uma última frase: de 
nada valerá, se não for cumprido; se não for cumprido, 
será como a primavera sem o florido das flores que 
eu tanto falei aqui.

Senador Ricardo Ferraço, V. Exª tem sido um 
militante, eu diria, um lutador de todas as causas que 
eu aqui falei. Por isso, para mim, é um orgulho falar 
com V. Exª presidindo esta sessão do Senado. Sei que 
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estaremos juntos aqui, na quarta-feira. É claro que, se 
tivermos de fazer uns ajustes, faremos, mas haveremos 
de aprovar o estatuto. 

Sei que há um debate, aproveito para falar com V. 
Exª, com o setor da cultura, com os artistas, em rela-
ção ao limite da meia passagem, se deve ter um corte 
ou não. É claro que eles entendem que deve ter um 
corte, não deve ser integral. Mas temos que debater 
inclusive isso com calma e tranquilidade. 

Pretendemos chegar aqui, no plenário, na quarta-
-feira, com emenda de algum Senador ou de plenário, 
em um amplo entendimento, para que o Estatuto da 
Juventude, termino dizendo, mais uma vez, Ricardo 
Ferraço, deixe de ser um sonho e se torne lei.

Obrigado, Presidente. 
Considere na íntegra o meu pronunciamento. 
Nem que V. Exª não me convidasse, estou me 

oferecendo para presidir a sessão, porque quero ou-
vir V. Exª. 

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, a bancada gaúcha está em estado de vi-
gilância e mobilização com relação ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE).

Já nos reunimos várias vezes com o relator, se-
nador Walter Pinheiro. Aliás, em todas vezes, fomos 
muito bem recebidos pelo colega. 

O próprio governador do nosso Rio Grande do 
Sul, Tarso Genro, bem como o secretário da Fazenda, 
Odir Tonollier, estiveram aqui em Brasília.

Eles trouxeram dados e demonstraram toda a 
situação de prejuízo para o nosso estado. 

Apresentamos uma proposta. Tenho certeza que 
está sendo olhada com total carinho pelo senador 
Walter Pinheiro. 

Entre as sugestões está a de considerar um limi-
te populacional mínimo de 1% e máximo de 7% como 
critério para a distribuição dos recursos. 

A nossa proposta garante aos estados um mí-
nimo efetivo de 1,21% e um índice máximo de 8,44% 
da distribuição do FPE. 

Além disso, pede inclusão de redutor de 75% 
em relação à renda domiciliar per capita, inclusão do 
artigo 2º que trata da inaplicabilidade da fórmula para 
os demais repasses, excluindo a repartição dos royal-
ties do petróleo.

Estamos otimistas com a possibilidade de ser-
mos contemplados. 

Eu, o Senador Simon, Ana Amélia, o deputado 
federal e coordenador da nossa bancada, Ronaldo 
Nogueira, estamos vigilantes. 

A votação do FPE está programada para a pró-
xima semana.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na próxima terça, dia 9, a partir das 9 ho-
ras, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), tendo na 
presidência o senador Waldemir Moka, realizará, por 
requerimento de nossa autoria uma audiência pública 
para tratar da Convenção 151 da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT). 

Essa convenção estabelece o princípio da nego-
ciação coletiva entre trabalhadores públicos e os go-
vernos das três esferas: municipal, estadual e federal.

Recentemente, a presidenta da República, Dil-
ma Rousseff promulgou o Decreto 7.944, que ratifica 
a Convenção 151, uma antiga reivindicação da classe 
trabalhadora. 

A iniciativa é um importante passo na implantação 
da negociação coletiva em nosso País e na consolida-
ção de direitos sindicais plenos para o funcionalismo 
público, entre outros avanços. 

A Convenção 151 da OIT assegura a liberdade 
de expressão, o direito de o servidor representar e 
ser representado, de participar e organizar atos que 
busquem a ampliação dos direitos e melhorias nas 
condições de trabalho e, acima de tudo, faz com que 
os gestores públicos passem a respeitar as entidades 
como órgãos representativos legítimos de fato e de 
direito dos trabalhadores. 

A Convenção 151 ainda precisa ser regulamen-
tada pelo Congresso Nacional e adotada nos estados 
e municípios para ter garantida a sua plena imple-
mentação.

A audiência da próxima terça, na CAS, contará 
com a participação de representes do movimento sin-
dical e de especialistas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Comissão de Assuntos Sociais desta 
casa, presidida pelo nobre senador Waldemir Moka, 
aprovou ontem, pela manhã, o Estatuto da Juventude 
(PLC 98/2011), com relatoria deste senador que fala. 

Destaco o exemplo do senador Cyro Miranda, pre-
sidente da Comissão de Educação; do senador Blairo 
Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente; e 
da senadora Ana Rita, presidenta da Comissão de Di-
reitos Humanos. Esses nobres colegas abriram mão da 
discussão do texto nas suas comissões, por entender 
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que o Estatuto da Juventude é uma causa justa e que 
merece rapidez na sua aprovação. 

Por volta das 11h e 30 minutos, ainda ontem, nós, 
mais os senadores Randolfe Rodrigues, relator na CCJ 
aqui no Senado, Wellington Dias, Vanessa Grazziotin, 
Paulo Dawin, Ana Rita, representantes dos movimentos 
da juventude, da UNE, UBES, CONJUVE, movimentos 
sociais, do campo e da cidade, juventudes partidárias, 
religiosas, LGBT, sindicais, coletivos de cultura e da 
periferia fomos ao encontro do presidente do Senado 
Federal, senador Renan Calheiros, que nos recebeu 
na Presidência do Senado. 

Pedimos a votação em regime de urgência. O 
senador Renan, presidente desta Casa, nos disse que 
pediria aos líderes para que aprovassem o Estatuto da 
Juventude em regime de urgência por nós solicitado. 

Senhoras e senhores que estão me assistindo 
neste momento, na TV Senado,

A urgência solicitada por nós foi aprovada no 
dia de hoje com o apoio unânime de todos os líderes 
partidários do Senado.

Sr. Presidente, que bom! Nenhum partido ques-
tionou o Estatuto da Juventude e todos se comprome-
teram a aprová-lo na próxima 4ª feira. 

O Estatuto da Juventude trata dos direitos da 
Juventude em várias dimensões, como cidadania, 
participação social e política e representação juvenil; 
educação, profissionalização, trabalho e renda; saúde 
integral, cultura, desporto, lazer; igualdade, cultura, 
liberdade de expressão; e meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. O Estatuto beneficia pessoas de 
15 aos 29 anos.

Parabéns a relatora do Estatuto da Juventude na 
Câmara, deputada Manuela 

Dávila; parabéns ao autor, deputado Benjamim 
Maranhão. 

Repito o que venho falando há alguns dias:
O Senado da República, com a aprovação do 

Estatuto da Juventude, estará dando um grande pas-
so em direção aos jovens brasileiros, aos anseios da 
nossa juventude.

Sabemos que já fizemos muito, mas temos cons-
ciência de que estamos apenas no início de uma longa 
caminhada de valorização da nossa juventude. 

A transformação do nosso país teve início em 
2003, a transformação para uma verdadeira nação que 
respeite toda a sua gente, o seu povo, os seus esta-
dos federados. Que valorize os seus idosos, os seus 
aposentados, os negros, brancos, índios, mulheres, 
pessoas com deficiência, gente de meia idade, suas 
crianças, e, é claro, seus jovens, sua juventude. 

Peço a atenção de vocês, olhem aqui, muitas 
famílias, muitos pais, mães, tios, avós perderam seus 

jovens, seus filhos, muitos irmãos perderam seus ir-
mãos, muitos amigos perderam seus amigos, por coi-
sas da vida, por fatalidades. Mas também por omissão 
de governos, por descaso do Estado brasileiro. Essa 
é uma realidade. Não podemos mais fechar os olhos, 
me dói o peito; dói o peito de todos vocês também.

Assim escreveu Martim César:
“O que fazer com tanto amor? Com tantos cader-

nos que restaram pelos quartos, com tantos sorrisos 
tão alegres nos retratos, com tantos abraços que es-
tarão sempre à espera? 

A juventude tem o brilho de um sol ao meio dia, 
uma canção não tem o dom de um sentimento. É uma 
gota de memória num oceano em desatino.

Pra que não se esqueçam nunca mais desses 
meninos!... O que fazer com essa dor, Santa Maria?”

Minha Santa Maria, nossa Santa Maria, Santa 
Maria dos jovens do Brasil. 

Sr. Presidente, meus amigos e minhas amigas. 
A primavera sem o florido das rosas, das margaridas, 
das tulipas, das dálias, não faz sentido, é página em 
branco de algum diário, não conversa com o univer-
so, muito menos deixa que a lágrima caia quando o 
coração aperta. 

O Estatuto da Juventude após a sua aprovação 
pelo Senado, voltará para a Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, na Jornada Mundial da Juventu-
de, que acontecerá no Rio de janeiro em julho, oxalá 
o Brasil possa anunciar ao mundo que o Estatuto da 
Juventude não é mais um sonho, que ele tornou-se 
realidade.

Será um marco da história do nosso país.
Mas de nada valerá, se não for cumprido, será 

como a primavera sem o florido das rosas...
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – V. Exª, seguramente, será atendido na 
forma regimental. 

Assim como V. Exª, estamos ansiosos pela vota-
ção do nosso Estatuto da Juventude. A minha certeza, 
a minha convicção é a de que a política com “p” mai-
úsculo, a política como ferramenta de mediação, como 
ferramenta civilizatória, via nos levar à convergência 
e, seguramente, se Deus quiser, na próxima semana, 
estaremos sacramentando, finalmente, nosso Estatuto 
da Juventude. Será um momento, será, seguramente, 
um ambiente de muita convergência. 

Congratulo-me com V. Exª.
Convido-o para assumir a Presidência, para que 

eu possa fazer uso da palavra. 
Antes, porém...
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – A Presidência, nos termos do Ofício 
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nº 294, de 2013, da Liderança do PT da Câmara dos 
Deputados, retira o nome do Deputado Francisco Pra-
ciano como suplente da Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 294/GAB-Lid/PT

Brasília, 3 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para retirar como membro suplente o Deputado Fran-
cisco Praciano (PT – AM), da Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Climáticas CMMC.

Atenciosamente, Deputado José Guimarães – 
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Passo a presidência ao eminente Se-
nador Paulo Paim.

O Sr. Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Neste momento, passamos a palavra ao Senador Ri-
cardo Ferraço, grande Líder do PMDB e, naturalmente, 
do seu Estado, o Espírito Santo. Senador que é uma 
referência para todos nós, povo brasileiro.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, meu caro Senador Paulo Paim, Pre-
sidente desta sessão. 

Fiquei muito tocado pela generosidade das suas 
palavras. Tenho tido a oportunidade de compartilhar com 
V. Exª muitas e muitas lutas relevantes e importantes 
para o povo trabalhador do nosso País.

Sr. Presidente, tenho ocupado esta tribuna muitas 
vezes, entendendo que deve ser este o nosso primeiro 
compromisso, a nossa primeira obrigação: trabalhar 
pelos nossos Estados, para defender os nossos Muni-
cípios. Isso faz parte de um compromisso fundamental 
de todos nós que chegamos aqui. Tenho feito aqui, no 
Senado, permanentemente, a defesa do meu Estado, 
o Estado do Espírito Santo, na certeza de que existe 
o todo, mas que o todo é composto pelas partes, e as 
partes justificam a nossa presença aqui.

Mas a minha presença hoje na tribuna, Sr. Presi-
dente, não é para defender o meu querido e glorioso 
Espírito Santo, a minha terra e a minha gente, os ca-
pixabas. A minha presença hoje na tribuna do Senado 
da República se justifica não apenas pelo fato de ser 
Senador, mas também pelo fato de ser um cidadão 
que preside a Comissão de Relações Exteriores desta 
Casa: é para saudar uma luta civilizatória, uma luta na 
direção e no caminho da promoção da cultura da paz. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
à decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
decisão tomada na última terça-feira, uma decisão 
histórica, aplaudida por organizações de direitos hu-
manos e de controle de armas no mundo inteiro. Sr. 
Presidente, a ONU aprovou, por maioria esmagadora 
de votos, o primeiro tratado – pasmem, mas é o pri-
meiro tratado – para regular o comércio internacional 
de armas convencionais. Isso inclui, evidentemente, 
desde armas leves, de pequeno porte, até mísseis, 
tanques, navios, e assim por diante. O objetivo é dar 
mais transparência ao mercado poderoso. Poderoso, 
Sr. Presidente, e perigoso, estimado em mais de US$70 
bilhões por ano. Um mercado que não obedece hoje a 
qualquer tipo de regulação internacional.

Para que possamos ter uma ideia do que isso 
significa, vale repetir aqui a expressão usada recen-
temente pelo Coordenador do Instituto Sou da Paz, 
Daniel Mack: “É mais fácil exportar mísseis do que 
vender mandioca no mercado internacional”.

O documento aprovado, Sr. Presidente, na ONU, 
por 154 votos a favor, 3 contrários e 23 abstenções, 
coloca o dedo direto na ferida, ao proibir a venda de 
armas a países que possam usá-las em genocídios, 
crimes contra a humanidade, alvos civis, crime orga-
nizado e outras violações à Convenção de Genebra, 
a convenção que regula as leis de guerra desde 1949.

Sr. Presidente, a aprovação do Tratado de Comér-
cio de Armas põe fim a sete longos anos de negociação 
no âmbito das Nações Unidas. Também responde às 
pressões crescentes de entidades não governamen-
tais e de parcela expressiva da opinião pública mun-
dial, que, desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991, 
vem cobrando, de forma insistente, dos governos a 
adoção de regime regulatório para o comércio de ar-
mas e munições.

O Brasil, que desempenhou papel de reconhe-
cido protagonismo durante as negociações, juntou-se 
à maioria que aprovou o tratado. Os Estados Unidos, 
maiores exportadores mundiais de armas, comemo-
raram a aprovação. Outros grandes exportadores, en-
tretanto, como China, Índia e Rússia, abstiveram-se 
nessa votação.

Os votos contrários – poucos, é verdade – vie-
ram, por motivos óbvios, da Coreia do Norte, do Irã 
e da Síria, três países envolvidos em sérios conflitos 
internacionais. Os três haviam impedido a aprovação 
da medida por aclamação, na semana anterior. Foi 
por isso que a matéria acabou submetida a voto nes-
sa terça-feira. E a diplomacia brasileira teve um papel 
importante, relevante, foi decisiva e protagonista na 
consolidação desse importante tratado, um tratado 
que tem a ver com a vida.
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Chega a ser assustador o fato de o comércio de 
armas letais convencionais não estar submetido a al-
gum tipo de regulação internacional. Afinal, há muito 
tempo, a comunidade internacional vem procurando 
avançar na construção de uma ordem mundial pauta-
da por regras e limites que nos afastem da barbárie, 
ampliando o processo civilizatório da humanidade, pro-
movendo a paz e a segurança, os direitos humanos e 
o desenvolvimento.

Apesar de ainda convivermos, em tantas regi-
ões, com a força bruta das guerras, dos conflitos e do 
terrorismo, a realidade é que temos progredido nes-
sa desafiadora obra de ordenamento jurídico-político 
internacional, passando pelo direito humanitário, pelo 
direito da guerra, pela Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, pela própria constituição de organismos 
internacionais como a ONU, até chegar aos regimes 
de não-proliferação de armas de destruição em massa 
– as armas nucleares, químicas e biológicas.

O certo é que os armamentos convencionais são 
responsáveis por centenas de milhares de mortes todos 
os anos – em guerras civis e conflitos de todo gênero, 
em ações terroristas e na criminalidade comum que 
destrói vidas e propriedades em nosso País e mun-
do afora, armas que no dia a dia têm sido a razão de 
tanta tristeza, de uma criminalidade e uma violência 
nas nossas cidades brasileiras. No núcleo, no centro 
da escalada da violência em nosso País está exata-
mente o tráfico de drogas, o tráfico de armas, criando 
um barril de pólvora nas relações dos seres humanos.

Mesmo assim, foi necessária, imaginem, uma 
longa negociação para que o tratado de comércio de 
armas fosse assim aprovado na ONU. E o texto final, 
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, embora conside-
rado histórico, já é alvo de críticas, particularmente por 
não prever punições aos países que não cumprirem o 
esse acordo que foi firmado.

Cabe ressaltar que é responsabilidade de cada 
país exportador identificar os riscos da utilização dos 
armamentos vendidos.

É também generalizada a preocupação com as 
dificuldades que os EUA deverão enfrentar no processo 
de autorização do Congresso para ratificar o tratado 
que ajudaram a aprovar. Afinal, é notória a influência, é 
conhecida a influência do Iobby da arma naquele país, 
cuja Constituição assegura o direito ao porte de arma 
a seus cidadãos, o que é objeto de grandes debates 
que dividem a sociedade norte-americana e que tem 
sido alvo de preocupações, de manifestações e ações 
do Presidente, grande Presidente, Barack Obama. Será 
uma difícil batalha política a aprovação legislativa do 
Tratado de Comércio de Armas, portanto, no Congres-
so americano.

Vale observar, Sr. Presidente, que o tratado pre-
cisa ser ratificado por pelo menos 50 membros da 
ONU. Uma vez em vigor, constituirá norma universal 
de Direito Internacional Público, a ser respeitada por 
todos os países.

Embora se imponha o reconhecimento de que o 
Direito Internacional Público, por se aplicar a Estados 
soberanos, não raro enfrente dificuldades para se efe-
tivar, a verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pela 
Voz do Brasil, é que, já a partir de sua aprovação na 
terça-feira, por margem tão expressiva, os padrões 
que o novo tratado introduz já servirão para que a 
sociedade e a opinião pública internacional passem 
a se engajar na militância, na cobrança de uma nova 
postura por parte dos governos nacionais.

Na prática, alguns dos elementos mais significa-
tivos do novo tratado, particularmente a exigência de 
transparência e de responsabilização pelas implicações 
das vendas de armas e munições, poderão começar a 
ser cobrados imediatamente, antes mesmo da entra-
da em vigor formal do novo instrumento multilateral, 
a partir do controle social, cidadão, que nos Estados 
nacionais precisam cada vez mais ser intensificados 
e implementados.

Entre os mecanismos inovadores, Sr. Presidente, 
que o tratado estabelece destaca-se a necessidade de 
que as exportações de armamentos e munições sejam 
objeto de relatórios circunstanciados que serão regu-
larmente submetidos a instâncias próprias da ONU, 
que, por sua vez, divulgará o resultado de suas aná-
lises, a veracidade dos relatos, tornando públicas as 
listagens com os eventuais violadores, de modo que 
a opinião pública nacional e internacional possa não 
apenas acompanhar, mas cobrar, cobrar intensamente. 
Governos e empresas serão responsáveis pelas infor-
mações prestadas, que terão caráter público e que en-
sejarão responsabilização direta, caso se descumpra o 
mandamento de que produtores, vendedores possam 
determinar o destino exato e o uso final a ser dado aos 
produtos vendidos, assim, limitando a possibilidade de 
que armas e munições caiam em poder de criminosos, 
terroristas e, de uma forma geral, bandidos.

Para o Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que é assolado por crescente onda de violência, 
que choca a sociedade, causando perdas, angústia, 
sofrimento em tantas famílias em nosso País, prejuízos 
e devastações, além de muito macular a nossa imagem 
mundo afora, o tratado aprovado pela ONU, esta se-
mana, acho eu que deve ser saudado como um passo 
significativo. Evidentemente, um passo ainda que não 
tem a dimensão daquele de que nós necessitamos, 
um passo importante. Mas outros tantos passos terão 
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que ser dados. Apesar de reconhecer isso como um 
fato importante, é verdade que também é uma deci-
são insuficiente.

O tratado, enfim, Sr. Presidente, sobre o comércio 
de armas, que abrange desde mísseis, tanques, aviões 
de combate, até armamento leve, tudo isso é um ins-
trumento de elevado conteúdo civilizatório. É isso que 
nós precisamos considerar e precisamos reverberar. 
Trata-se de uma oportunidade sem precedentes para 
afirmarmos nossa índole pacífica, nossas melhores 
tradições de País que prestigia o direito na construção 
de um mundo melhor.

Sr. Presidente, é nessa dimensão, é com essa 
convicção que, tendo a ONU aprovado esse tratado, 
tendo a missão diplomática e nosso País sido prota-
gonistas dessa consolidação, o Congresso Nacional, 
o Senado e a Câmara, o Governo Federal, o Poder 
Executivo, o Brasil precisa ser um dos primeiros países 
a consolidar, a ratificar esse tratado. Por isso, o meu 
apelo; por isso faço aqui minha manifestação ao Poder 
Executivo, a Sua Excelência, Presidente Dilma, para 
que possa rapidamente enviar esse tratado ao Con-
gresso brasileiro, e o Congresso brasileiro, a partir de 
suas Casas, da Câmara e do Senado, possa ratificar 
esse tratado e, com essa ratificação, firmar mais um 
decisivo e definitivo comprometimento na linha, na di-
reção e no caminho da cultura da paz.

É a manifestação, Sr. Presidente, que faço, sau-
dando, de maneira efusiva, esse que considero um 
avanço importante, que foi consolidado essa semana 
pela Organização das Nações Unidas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Ricardo Ferraço, pelo 
seu pronunciamento, com o brilhantismo de sempre, 

defendendo uma questão internacional, que é a cultu-
ra da paz no mundo, mediante essa manifestação da 
ONU. Meus cumprimentos a V. Exª. Por isso é que eu 
digo que V. Exª é um militante de inúmeras causas e, 
claro, dos direitos humanos. Parabéns a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 2/2013 – CTS

Brasília, 4 de abril de 2013

Assunto: Eleição de Vice-Presidente
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente 

data, durante a 2ª Reunião da Comissão Temporária 
criada por meio do Requerimento nº 145, de 2012, 
destinada a “Debater e propor soluções, no prazo de 
noventa dias, ao financiamento do sistema de saúde 
do Brasil”, foi eleito como Vice-Presidente deste Co-
legiado, o Senador Paulo Davim.

Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio de expediente, Relatório de Viagem do Senador 
José Agripino, referente ao Requerimento nº 953, 
de 2012, de missão, no qual relata as atividades da 
missão parlamentar à República Popular da China do 
Grupo Parlamentar Brasil-China, no período de 18 a 
24 de novembro de 2012.

O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB nº 139/2013

Brasília, 4 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, nos termos regimentais, comunico a indicação 
do Senador Lobão Filho – PMDB/MA, como membro 
suplente da Subcomissão Temporária de Aviação Civil 
da Comissão de Infraestrutura.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 112, DE 2013

Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico; altera as Leis 
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, 
de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio 
de 1978; e dá outras providências, com o 
objetivo de instituir incentivos e programas 
para implantação de sistemas de coleta, ar-
mazenamento e utilização de águas pluviais 
em condomínios residenciais e comerciais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 3º  ...........................................................  
 .......................................................................  
IX – desperdício quantitativo de água: volume 
de água potável desperdiçado em usos abu-
sivos ou em vazamentos na rede de abaste-
cimento. 
 ............................................................. ” (NR)

“Art. 36.  .........................................................
 .......................................................................
Parágrafo único. A cobrança de que trata o caput 
sofrerá redução de, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) no caso de condomínios residenciais 
ou comerciais e equipamentos hospitalares ou 
educacionais que adotarem sistemas de cap-
tação e uso de águas pluviais.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 

“Art. 45-A. Serão implementados programas 
de uso racional e de aproveitamento de águas 
pluviais, que conterão:
I – ações de educação ambiental voltadas a 
disseminar métodos de conservação e de eco-
nomia de água, com foco em medidas para 
diminuir o desperdício;
II – medidas para monitorar e eliminar o des-
perdício de água tratada decorrente de vaza-
mentos na rede de abastecimento;
III - obrigatoriedade de implantação de siste-
mas de coleta, armazenagem e uso de águas 
pluviais em novas edificações de condomínios 
residenciais e comerciais bem como de equi-
pamentos hospitalares e educacionais;
IV – utilização, nas edificações listadas no in-
ciso III, de aparelhos e dispositivos economi-
zadores de água, tais como bacias sanitárias 
de volume reduzido de descarga e lavatórios 
de volumes fixos de descarga.
Parágrafo único. A água acumulada pelos siste-
mas descritos no inciso III destina-se a usos que 
não requeiram abastecimento a partir da rede 
pública de água tratada, tais como rega de áreas 
verdes e lavagem de calçadas, pisos e veículos.” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação. 

Justificação

A presente proposição tem por objeto estabele-
cer diretrizes para incentivar o uso racional de água e 
a implantação de sistemas de coleta, armazenamento 
e utilização de águas pluviais em novas edificações de 
condomínios residenciais e comerciais assim como em 
prédios destinados a hospitais e escolas. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê 
que, até 2025, nada menos que 3 bilhões de pessoas 
estarão sujeitas a stress hídrico, caso sejam mantidas 
as condições atuais de disponibilidade e gestão desse 
indispensável recurso natural. A seca que mais uma 
vez acomete o Nordeste semi-árido é uma parcela im-
portante e grave desse problema global.

Essa porção do Nordeste é acometida não ape-
nas por uma frequente escassez, mas também por 
uma oferta de água extremamente desigual. No Brasil, 
a maior disponibilidade hídrica encontra-se na região 
Norte, enquanto nos grandes centros urbanos do Su-
deste, do Nordeste e do Sul – onde reside a maioria 
da população – já se observam problemas de abas-
tecimento de água decorrentes de fatores tais como 
consumo intensivo, desperdício, baixa disponibilidade 
hídrica e degradação de mananciais. 
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Previsões da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) apontam para um 
agravamento desse quadro, estimando uma elevação 
média de 80% na demanda hídrica para os BRICs (sigla 
para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), até 2050.

Além do crescimento previsto na demanda, con-
vivemos com índices preocupantes de desperdício. Se-
gundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), seis em cada dez municípios com população 
acima de 100 mil habitantes apresentam perdas esti-
madas entre 20% e 50% do volume de água captada. 

De outra parte, o uso inadequado de água po-
tável para limpeza de calçadas, irrigação de áreas 
verdes urbanas e descargas sanitárias, entre outras 
formas impróprias de utilização, indica que há muito 
a avançar no campo das políticas públicas, que incor-
porem medidas de racionalização do uso da água e 
de conscientização da população para a importância 
desse recurso. Para tais usos, reservar águas pluviais 
seria solução mais racional, inclusive para atenuar o 
fluxo da drenagem em situações de chuvas intensas.

Ao estabelecer diretrizes para o uso racional dos 
recursos hídricos nas edificações, o que inclui a ado-
ção de sistemas de coleta e aproveitamento de águas 
pluviais, o presente projeto pretende contribuir com a 
implementação dessas políticas públicas no âmbito 
local. Vários municípios têm adotado normas legais 
que obrigam a adoção desses dispositivos em novas 
construções, a exemplo do Rio de Janeiro, de Curitiba 
e de São Paulo, além de diversos municípios de menor 
porte. Tais iniciativas indicam a necessidade de que 
se harmonize a matéria no âmbito da competência da 
União para estabelecer normas gerais de defesa dos 
recursos naturais e de proteção do meio ambiente.

A presente iniciativa tem, assim, o sentido de garantir 
o abastecimento hídrico de nossas cidades e de promo-
ver práticas de uso racional desse precioso recurso. Em 
face de sua relevância, contamos com o apoio dos nossos 
Pares para o seu aperfeiçoamento e a sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador João Durval.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

Estabelece diretrizes nacionais para o sa-
neamento básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 
de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; re-
voga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; 
e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
....................................................................................
....................................................................................

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglome-
rados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, 
assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE.

§ 1o (VETADO).
....................................................................................

Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço 
público de drenagem e manejo de águas pluviais ur-
banas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 
percentuais de impermeabilização e a existência de 
dispositivos de amortecimento ou de retenção de água 
de chuva, bem como poderá considerar:

I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áre-

as que podem ser neles edificadas.
Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos 

de saneamento básico serão realizados observando-
-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo 
com as normas legais, regulamentares e contratuais.
....................................................................................

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário 
das normas do titular, da entidade de regulação e de 
meio ambiente, toda edificação permanente urbana 
será conectada às redes públicas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita 
ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos 
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 1o Na ausência de redes públicas de sanea-
mento básico, serão admitidas soluções individuais de 
abastecimento de água e de afastamento e destina-
ção final dos esgotos sanitários, observadas as nor-
mas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 
recursos hídricos.

§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede 
pública de abastecimento de água não poderá ser 
também alimentada por outras fontes.

Art. 46. Em situação crítica de escassez ou con-
taminação de recursos hídricos que obrigue à adoção 
de racionamento, declarada pela autoridade gestora de 
recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar meca-
nismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir 
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio fi-
nanceiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 113, DE 2013

Altera o art. 7º da Lei nº 9.868, 10 de no-
vembro de 1999, e o art. 482 do Código de 
Processo Civil, para admitir a participação 
de parlamentar como amicus curiae.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868, de 10 de 

novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 7º  ...........................................................
§ 2º O relator, considerando a relevância da 
matéria e a representatividade dos postulan-
tes, poderá admitir, observado o prazo fixado 
no parágrafo único do art. 6º, a manifestação 
de outros órgãos e entidades, por meio de des-
pacho irrecorrível, bem como a manifestação 
de parlamentar pertencente ao ente legislativo 
competente para a edição da norma jurídica em 
questão, por meio de despacho recorrível.” (NR)

Art. 2º O § 3º do art. 482 da Lei nº 5.898, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 482.  .......................................................
§ 3º O relator, considerando a relevância da maté-
ria e a representatividade dos postulantes, poderá 
admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação 
de outros órgãos ou entidades, bem como, por 
despacho recorrível, a manifestação de parlamen-
tar pertencente ao ente legislativo competente 
para a edição da norma jurídica em questão.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei que ora submetemos à aprecia-
ção do Senado Federal tem como objetivo alterar a 
disciplina do instituto do amicus curiae no processo 
civil e nas ações diretas de controle de constituciona-
lidade, para admitir a participação no debate do tema 
jurídico em questão de parlamentar que integre a Casa 
legislativa competente para a edição da lei porventura 
objeto de tal debate.

Não se trata, por óbvio, no caso do processo ci-
vil, de permitir que o parlamentar participe do debate 
sobre a lide concreta, sobre os interesses individuais 
ou coletivos que são objeto da ação. Trata-se de ad-
mitir sua participação quando, no Tribunal, acha-se 
em debate a questão jurídica pertinente e, assim, a 
interpretação da norma jurídica elaborada pela Casa 
Legislativa a que pertence o parlamentar.

Sabe-se da legitimidade das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, assim como de 
Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, para propor ações de inconstituciona-
lidade ou ações declaratórias de constitucionalidade, 
nos termos das leis que ora se pretende alterar.

Entretanto, as mesas das casas legislativas são 
chamadas apenas, nessas questões, para informar e 
defender a norma sob apreciação, e não para opinar 
com mais ampla liberdade a esse respeito. 

Sobretudo, e principalmente, essa competência 
exclui o parlamentar individualmente considerado, e 
este pode, certamente, dar uma contribuição de rele-
vo ao debate jurídico, contribuindo, de forma relevan-
te, para o deslinde de matéria objeto da ação judicial.

Não se institui, na norma ora proposta, uma ino-
vação absoluta: o Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral, nos autos da ADI nº 2004002008459/7, mediante 
decisão do relator, Desembargador Edson A. Smaniot-
to, em 22 de dezembro de 2005, decidiu que o parla-
mentar integrante da Câmara Legislativa do DF tem 
legitimidade para participar 

como terceiro interveniente – amicus curiae – nas 
ações que discutam a constitucionalidade de lei distrital.

Essas são as razões por que solicitamos aos 
eminentes pares a devida atenção para a proposição 
que ora apresentamos, assim como as medidas ne-
cessárias ao seu aperfeiçoamento e aprovação pelo 
Senado Federal.

Sala das Sessões, – Senador João Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da 
ação declaratória de constitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal.

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade

Seção I 
Da Admissibilidade e do Procedimento  
da Ação Direta de Inconstitucionalidade

....................................................................................
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros 

no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2o O relator, considerando a relevância da ma-

téria e a representatividade dos postulantes, poderá, 
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 
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fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros 
órgãos ou entidades.

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos 

os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão 
de julgamento.
....................................................................................

§ 3o O relator, considerando a relevância da ma-
téria e a representatividade dos postulantes, poderá 
admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de 
outros órgãos ou entidades.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 114, DE 2013

Altera a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 
1999 que dispõe sobre o processo e julga-
mento da ação direta de inconstitucionalida-
de e da ação declaratória de constituciona-
lidade perante o Supremo Tribunal Federal 
e a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil, para 
admitir o controle de constitucionalidade da 
norma jurídica contratual de caráter geral, 
nas condições que especifica. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 3º da Lei nº 9.868, de 10 

de novembro de 1999 passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
I – o dispositivo da lei, do ato normativo ou da 
norma jurídica contratual de caráter geral im-
pugnados e os fundamentos jurídicos do pedi-
do em relação a cada uma das impugnações. 
 ............................................................. ” (NR)

Art. 2º O caput do art. 480 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 480. Arguida a inconstitucionalidade de 
lei, de ato normativo do poder público ou da 
norma jurídica contratual de caráter geral, o 
relator, ouvido o Ministério Público, submeterá 
a questão à turma ou câmara, a que tocar o 
conhecimento do processo.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Conforme o ordenamento jurídico em vigor, o con-
trole de constitucionalidade de norma jurídica alcança 
a lei e os atos normativos do poder público. Ocorre, en-
tretanto, que o contrato, muitas vezes, pode se revestir 
de uma natureza ampla, geral, e afetar a muitos, além 
dos próprios envolvidos em sua celebração.

Ademais, são correntes, no mundo real, os chamados 
contratos de adesão, de cuja elaboração um dos signatá-
rios não participa, pois a ele apenas adere, na condição 
de consumidor de um bem ou de um serviço. Essas ra-
zões apontam no sentido da razoabilidade de se alterar a 
legislação para permitir o controle de constitucionalidade 
de contratos, quando este assuma a natureza geral.

Sabe-se que a obrigação pode resultar da von-
tade do Estado, que se expressa por meio de lei ou 
ato normativo do poder público ou da vontade do con-
tratante. Tanto a vontade do Estado como a vontade 
do contratante, na condição de fontes de obrigação, 
produzem norma jurídica: a norma jurídica estatal e 
a norma jurídica contratual, respectivamente. Assim 
como fez em relação à norma jurídica estatal, Kelsen 
também atribuiu vigência à norma jurídica contratual, 
ou seja, limite temporal de validade e obrigatoriedade.

A mais significativa diferença entre a norma jurí-
dica estatal e a norma jurídica contratual é o fato de 
nessa, em regra, os sujeitos vinculados terem partici-
pado da sua criação. Já na norma estatal, também em 
regra, o sujeito alvo de seu comando não tem qualquer 
espécie de participação direta em sua criação, exceto 
se se tratar de parlamentar, chefe do Poder Executivo, 
dentre outras, que, nessa condição, tenham participado 
do respectivo processo legislativo ou de sua elaboração. 

Enquanto a lei ou ato normativo é fonte imediata 
da obrigação e produz efeito erga omnes, a norma jurí-
dica contratual é fonte mediata e normalmente produz 
efeito inter partes. Atualmente, porém, não é incomum 
que a norma jurídica contratual imponha direitos e de-
veres aos contratantes e a terceiros estranhos à rela-
ção contratual, podendo, nas hipóteses de contrato 
de massa que envolvem interesses difusos, impor, 
inclusive, efeitos erga omnes. 

Com isso, enquanto a sanção, ou atos de coerção 
decorrentes da violação da norma jurídica estatal, é 
dirigida, em tese, contra todos ou contra um grupo, na 
norma jurídica contratual, essa mesma sanção é, quase 
sempre, dirigida contra o contratante – que pode ser 
um grupo – que, após ter celebrado um contrato, a ele 
se opõe ou deixa de arcar com o prejuízo causado por 
essa conduta. Se a norma jurídica contratual produz 
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efeitos sobre terceiros, há a possibilidade de ela sofrer 
oponibilidade externa, maxime se o contrato envolver 
interesses transindividuais: individuais homogênios 
(socialmente relevantes), coletivos (de interesse de 
grupo, classe ou categoria) e difusos (difundidos por 
toda a sociedade ou comunidade).

Segundo essa hipótese, a norma jurídica contra-
tual pode ter caráter individual ou geral. Ao contrário do 
primeiro, o segundo obriga um ou ambos os contratan-
tes a um número indeterminado de prestações ou de 
prestações e contraprestações. É o caso, por exemplo, 
do plano de saúde, no qual a seguradora se compro-
mete a pagar todas – ou quase todas – as despesas 
que o segurado faça com tratamentos de sua saúde. 

Os contratantes detêm uma função criadora de 
norma jurídica contratual. Em caso de discrepância com 
relação à sua interpretação, ao intérprete caberá, apenas, 
a opção entre a vontade real e a exteriorizada, de acordo 
com a opção feita pelo ordenamento jurídico respectivo. 

No Direito brasileiro, diante da dúvida, deve-se 
buscar a verdade real, uma vez que nas declarações 
de vontade, se aterá mais à sua intenção que ao sen-
tido literal da linguagem. Esse voluntarismo pretende 
suprir o eventual vazio da norma jurídica. A vontade 
real ou exteriorizada, entretanto, somente será afe-
rida pelo intérprete caso esteja em um espaço livre 
a preencher-se, com maior ou menor apreciação ou 
avaliação autônoma. Nesse aspecto, a norma jurídi-
ca contratual assemelha-se à norma jurídica estatal, 
distinguindo-se, no entanto, pelo fato de, na interpre-
tação da norma jurídica estatal, o intérprete buscar a 
mens legis (no passado, preferia a mens legislatoris), 
e na norma jurídica contratual buscar a vontade real.

No que se refere à interpretação da Constituição 
– enquanto parâmetro jurídico – Kelsen, ao alinhavar 
seus estudos sobre a construção escalonada das 
normas, já sustentava que entre a Constituição e as 
normas inferiores é estabelecida uma relação dispo-
sitiva, estipulativa ou de vinculação, segundo a qual a 
norma mais alta vincula o conteúdo e o procedimento 
de produção inferior. Tal determinação, todavia, não é 
absoluta, porquanto, segundo Kelsen, a norma mais 
alta nem sempre vincula o ato mediante o qual ela se 
aplica, havendo um espaço livre a preencher-se de 
apreciação ou avaliação autônoma.

Diferente do direito público – que se desenvolve 
entre um sujeito supra-ordenado e um sujeito subor-
dinado ou entre o Estado e o súdito –, a relação de 
direito privado sempre representou uma relação entre 
sujeitos em posição de igualdade. Nessa condição, a 
norma jurídica contratual dispensava seu controle de 
constitucionalidade pelos órgãos do Poder Judiciário. 

Ocorre, porém, que, nas últimas décadas, com a 
massificação de contratos quase sempre de adesão, 
observou-se um súbito rompimento dessa posição de 
igualdade que se transformou, a exemplo do que já 
ocorria no Direito Público, numa relação de poder ou de 
domínio. Nessa relação, uma das partes contratantes, 
na condição de mais forte, age de forma desumana 
e com total desrespeito aos direitos constitucionais e, 
de forma especial, à dignidade da parte mais fraca.

Assim como os órgãos do Estado, a norma jurídi-
ca contratual de caráter geral também está vinculada a 
uma ordem de valores que tem na proteção à liberdade 
e à dignidade humana o objetivo maior de todo Direito. 
Se Direito e Estado são a mesma coisa – entendimento 
comum é que o sejam – o Estado jamais atingirá seus 
objetivos, caso a norma jurídica contratual não esteja vin-
culada à referida ordem de valores. Portanto, nada justifica 
sua exclusão, a ponto de conduzir-se à possibilidade de 
ela escapar ao controle judicial de constitucionalidade.

Na atualidade, acredita-se que alguns contratos 
de massa, por exemplo, como os de seguros privados, 
bancários, consórcio, cartões de crédito, financiamen-
to habitacional, empréstimo consignado, energia e 
telecomunicações, cujas cláusulas, quase sempre de 
adesão, atingem mais de cem milhões de brasilei-
ros. Por outro lado, sabe-se que há leis, em sentido 
formal, que não atingem um milésimo por cento desse 
número, ou seja, mil pessoas. Com isso, nada justifica 
a submissão das leis ou atos normativos do poder pú-
blico à jurisdição constitucional e a exclusão da norma 
jurídica contratual a essa mesma jurisdição. 

Atualmente, com a mundialização de mercados 
e a conseqüente ampliação dos horizontes contratu-
ais, com a desigualdade nas relações contratuais e 
com a massificação dos contratos – diante de uma 
submissão dos mais fracos ao poder dos mais fortes, 
cada vez mais intensa –, é preciso redefinir as razões 
que justificaram a criação da jurisdição constitucional 
no âmbito dos órgãos do Estado, a fim de estendê-la 
à norma jurídica contratual.

São essas razões para apresentação deste proje-
to, esperando contar com a aprovação dos nossos Pares

Sala das Sessões, – Senador João Costa,  (PPL/
TO).

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da 
ação declaratória de constitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal.
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CAPÍTULO II 
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade

Seção I 
Da Admissibilidade e do Procedimento  
da Ação Direta de Inconstitucionalidade

....................................................................................
Art. 3o A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impug-

nado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação 
a cada uma das impugnações;

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Da Declaração de Inconstitucionalidade

Art. 480. Argüida a inconstitucionalidade de lei 
ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvi-
do o Ministério Público, submeterá a questão à turma 
ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO 
Nº 262, DE 2013

Requeiro, com fundamento nos termos regimen-
tais, em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012, 
de criação da Comissão de Juristas com a finalidade 
de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Media-
ção, instituída pelo Ato do Presidente nº 36, de 2012, 
que o referido colegiado passe a ser composto por 22 
(vinte e dois membros). 

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 516, de 2013 (nº 
8.936/2013, na origem), do Ministro de Estado Chefe 
da Controladoria-Geral da União, informando que estão 
disponibilizados, no sítio eletrônico daquele Órgão, os 
relatórios de fiscalização da 37ª Etapa do Programa 
de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos. 

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 516, DE 2013

Ofício nº 8.936/2013/GM/CGU-PR

Brasília, 22 de março de 2013

Assunto: Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 
Públicos – 37ª Etapa

Senhor Senador,
Ao cumprimentá-lo, informo a Vossa Excelên-

cia que estão disponibilizados no sítio eletrônico da 

Controladoria-Geral da União http://www.cgu.gov.br/
sorteios/index 1.asp)  os Relatórios de Fiscalização 
contendo os resultados das ações de controle corres-
pondentes à 37ª Etapa do Programa de Fiscalização 
a partir de Sorteios Públicos.

2. Devo esclarecer que os Relatórios de Fiscali-
zação, estão segmentados em três

partes, sendo:
a) Sumário Executivo com as informações essen-

ciais sobre as fiscalizações realizadas;
b) Capítulo Um, onde estão evidenciadas consta-

tações de campo que apresentam situações as quais 
demandam a adoção de medidas preventivas e correti-
vas por parte dos gestores federais, visando à melhoria 
da execução dos Programas de Governo, ao ressarci-
mento de recursos públicos aplicados indevidamente 
ou, se for caso, à instauração da competente Tomada 
de Contas Especial. Tais medidas serão monitoradas 
pela Controladoria-Geral da União;

c) Capítulo Dois, composto por situações evi-
denciadas nas fiscalizações para conhecimento dos 
Ministérios repassadores de recursos federais que não 
exigem providências corretivas isoladas por parte des-
ses gestores, e que portanto, não serão monitoradas 
pontualmente por esta Controladoria.

3. Observo que os relatórios da espécie, decorren-
tes do exercício das funções constitucionais do controle 
interno, destinam-se, originalmente, aos órgãos da Ad-
ministração Pública Federal, gestores dos programas 
fiscalizados, para ciência e adoção das providências 
necessárias nas situações constantes do capítulo um 
do documento, e encerram, por vezes, apenas indícios 
de falhas ou irregularidades.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 15829 

4. Ressalto que os resultados estão sendo en-
viados também aos Prefeitos Municipais, para co-
nhecimento e adoção das providências cabíveis no 
âmbito das competências desses Municípios, no que 
respeite às providências determinadas pelos gestores 
de programas federais e às constatações contidas no 
capítulo dois.

Atenciosamente, – Jorge Hage Sobrinho Minis-
tro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O expediente vai à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, 
do Secretário de Governo da Prefeitura do Município 
de São Bernardo do Campo, o Ofício n° 2-0140/2013-
SG-A, de 18 de março de 2013, que encaminha cópia 
de documentação do respectivo Fundo Municipal de 
Saúde.

O ofício será publicado no Diário do Senado Fe-
deral de 5 de abril do corrente.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 2-0140/2013-SG-A

São Bernardo do Campo, 18 de março de 2013

Assunto: Encaminha documentação do Fundo Muni-
cipal de Saúde

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao que determina o artigo 12 

da Lei nº 12.438, de 6 de julho de 2011, encaminha-
mos para conhecimento desse Senado, cópia da do-
cumentação de apresentação das Plenárias de Pres-
tação de Contas dos recursos do Fundo Municipal de 
Saúde, referentes ao 2º quadrimestre de 2012, a qual 
foi realizada em 25 de setembro de 2012 às 15h, no 
19º andar do Paço Municipal São Bernardo do Cam-
po e ao 3º quadrimestre de 2012 ocorrida em 26 de 
fevereiro de 2013 às 15h, no Campus Vergueiro da 
Faculdade Metodista.

Atenciosamente, José Albino de Melo, Secre-
tário de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação 
e serão remetidos a Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os Srs. Senadores Eduardo Amorim, Ciro Nogueira 
e a Srª. Senadora Angela Portela enviaram discursos 
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV 
Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais,

Hoje, em Audiência Pública na Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco 
Antônio Raupp, nos trouxe a agenda de prioridades e 
ações da sua pasta para o biênio 2013/2014, além de 
dados e da execução da Estratégia Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação e Programas de Desenvol-
vimento da Indústria Brasileira.

Na oportunidade, o Ministro destacou a participa-
ção de empresas, inclusive estrangeiras, e do BNDS no 
financiamento de programas apoiados pelo Ministério e 
citou, ainda, a transversalidade das iniciativas, ou seja, a 
participação de vários ministérios e secretarias, a exemplo 
do Inova Empresa, lançado pelo Governo Federal no últi-
mo dia 14 e que prevê investimentos de quase 33 bilhões 
de reais, para impulsionar a produtividade e a competi-
tividade da economia por meio da inovação tecnológica.

E por falar em inovação tecnológica, ponderei sobre 
uma idéia, mais que uma idéia, um sonho. O sonho de 
tornar os Agentes Comunitários de Saúde, verdadeiros 
Agentes de Cidadania. E, para que esse sonho se torne 
realidade, sugeri ao Ministro Raupp, que, através da sua 
pasta, fosse criada a possibilidade do desenvolvimento 
de um software para ser utilizado em palmtops, onde 
os -hoje - Agentes Comunitários de Saúde passariam a 
coletar, também, dados referentes à educação, progra-
mas sociais do governo nos quais essas famílias estejam 
cadastradas, dentre outras informações de interesse da 
União, dos Estados e dos Municípios, no sentido de um 
melhor monitoramento de suas ações.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atualmente, 
existem mais de 253 mil agentes comunitários de saúde 
em todo Brasil, agora imaginem todo esse contingente de 
profissionais que, além de atuarem com ações de pro-
moção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação 
de doenças e manutenção da saúde das comunidades, 
tenha como armazenar e enviar dados referentes a ou-
tras áreas, diretamente para os órgãos competentes?

Imaginem, a transmissão desses dados online, 
chegando diretamente às secretarias competentes no 

âmbito da administração municipal e estadual e das 
secretarias dos ministérios envolvidos nos programas 
onde o mapeamento fosse realizado.

Poderíamos saber se os programas na esfera 
da saúde, educação e sociais estariam sedo efetivos 
para a população ou não; onde estavam funcionando 
de maneira satisfatória e onde, exatamente, estavam 
falhando. Dessa maneira teríamos um monitoramento 
em tempo real das ações governamentais nessas áre-
as, tão específicas e tão cheias de especificidades e, 
sobretudo, de importância extrema para a população.

Dessa maneira, Srªs e Srs. Senadores, teríamos 
a tecnologia de ponta atuando diretamente em favor do 
povo brasileiro, trazendo dados e apontando necessi-
dades e acertos, para que as ações governamentais - 
seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal - possam 
ser otimizadas e os resultados esperados alcançados 
de maneira mais ágil e transparente.

O Ministro Raupp gostou a acolheu a nossa idéia, 
o nosso sonho e, daqui, torço para que possamos vê-
-lo, em campo, num breve período de tempo.

Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, estamos aqui, mais uma 
vez, comemorando esta data tão importante que é o 
Dia Mundial da Saúde. A cada ano, no dia 7 de abril é 
comemorado o aniversário da criação da Organização 
Mundial da Saúde, em 1948. Aproveitando a data, a 
OMS escolhe um tema que deve merecer a atenção das 
autoridades de saúde e da população de todo o mundo.

O tema deste ano é o combate à hipertensão, 
mais popularmente conhecida como pressão alta, que 
aumenta consideravelmente o risco de ataques cardí-
acos, derrames e insuficiência renal. Sem controle, a 
hipertensão também pode causar cegueira, arritmias 
e insuficiência cardíaca.

A hipertensão não foi eleita por acaso como o 
tema deste ano para o Dia Mundial da Saúde: as pro-
porções desse sério problema de saúde são alarmantes 
mundo afora. Pelo menos um em cada três adultos no 
mundo sofre de hipertensão. A idade faz aumentar essa 
proporção: metade das pessoas entre 50 e 60 anos 
são hipertensas, o que provoca metade das mortes 
por derrames ou doenças cardíacas. De acordo com 
as estatísticas disponíveis, esse problema foi a causa 
direta de 7,5 milhões de mortes em 2004, algo como 
13% da mortalidade global.

Embora tenha como finalidade principal reduzir o 
número de ataques cardíacos e derrames, o Dia Mun-
dial da Saúde tem objetivos bastante específicos: cons-
cientizar sobre causas e consequências da hipertensão; 
estimular as pessoas a abandonar comportamentos que 
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causam a hipertensão e a controlar sua pressão arterial 
regularmente; aumentar o número de postos de controle 
de pressão arterial; e estimular as autoridades a criar 
ambientes favoráveis a comportamentos saudáveis. 

Trata-se, como se pode notar, de um tema mais 
que relevante. No Brasil, levantamento do Ministério da 
Saúde, realizado em 2012, revelou que a hipertensão 
arterial atinge 22,7% da população adulta brasileira. O 
diagnóstico em mulheres é mais comum do que entre 
os homens: a proporção entre elas é de 25,4%, contra 
19,5% entre os homens. 

A frequência da doença avança com o passar dos 
anos. Se entre 18 e 24 anos, apenas 5,4% da popula-
ção brasileira relatou ter sido diagnosticada hipertensa, 
aos 55 anos a proporção é dez vezes maior, atingindo 
50,5% da população estudada. A partir dos 65 anos, a 
pressão alta é encontrada em 59,7% dos brasileiros. A 
maior frequência de diagnóstico em mulheres ocorre 
em todas as faixas etárias. 

Felizmente, o Governo Federal tem dedicado aten-
ção ao problema e instituído vários programas de preven-
ção e tratamento da hipertensão. No que diz respeito à 
prevenção, destacam-se os acordos feitos com a indús-
tria alimentícia para a redução dos níveis de sódio nos 
alimentos prontos. Graças a esse tipo de ação, estima-
-se a redução do consumo de 3 mil 957 toneladas de 
sódio até 2014 apenas no caso do pão francês. 

Outra ação importante de prevenção é o Programa 
Academias da Saúde, que prevê a criação de espaços 
equipados para a realização de atividades físicas, com 
acompanhamento profissional e em sintonia com as 
unidades básicas de saúde. 

Somente no primeiro ano desse Programa, mais 
de sete mil propostas foram inscritas em todas as unida-
des da Federação. Pesquisas do Ministério indicam que 
a disponibilidade de espaços públicos para a prática de 
exercícios eleva em até 30% a frequência de atividades 
físicas nas comunidades em que estão esses espaços. 

No que diz respeito ao tratamento da hipertensão, a 
distribuição gratuita de remédios à população tem números 
expressivos. Em apenas um ano do Programa Saúde Não 
Tem Preço, 6,9 milhões de hipertensos tiveram acesso a 
medicamentos gratuitos nas mais de 20 mil farmácias e 
drogarias privadas credenciadas pelo Programa.

Quero assinalar, ainda, a preocupação desta Casa 
com o volume de gastos dos pacientes que necessi-
tam comprar remédios controlados e de uso contínuo, 
como, aliás, é o caso dos hipertensos, que não podem 
prescindir de medicação. Para amenizar a alta despe-
sa que têm essas pessoas, há um projeto de minha 
iniciativa – o PLS 12/2011 – que altera a legislação do 
Imposto de Renda da Pessoa Física para permitir a 
dedução de despesas com medicamentos controlados. 

Essa proposta está na CCJ, tramitando em con-
junto com diversos outros projetos que tratam de aba-
timento no imposto de renda, aguardando designação 
de relator. A aprovação dessa matéria será, certamente, 
uma grande conquista do cidadão brasileiro. 

Temos ainda temos muitos problemas sérios de 
saúde a resolver em nosso País e há muito trabalho a 
ser feito pelas autoridades. 

Existem problemas crônicos, que há muito asso-
lam a população, como a doença de Chagas, a malária, 
a febre amarela, a dengue e, por incrível que pareça, 
ainda a tuberculose.

Os números disponíveis sobre a dengue no Brasil 
mostram que, neste início de ano, o número de casos 
quase triplicou em relação ao mesmo período de 2012. 
Até 16 de fevereiro, haviam sido registrados 204 mil 650 
casos, contra 70 mil 489 notificados em 2012, um aumen-
to de 190%! Felizmente, as mortes e os casos graves 
diminuíram: 33 pessoas morreram este ano, contra 41 
no ano passado. Os casos graves da doença somaram 
324, número bem menor que os 577 do ano passado. 

Em nosso Estado, o Piauí, também há, felizmente, 
redução do número de casos da doença neste início de 
2013. São 977 notificações neste ano, o que significa uma 
redução de 70,8% em relação a 2012, de acordo com 
dados da Secretaria de Saúde do Estado. Contudo, deve 
permanecer o alerta, já que, apenas na última semana 
medida, houve um aumento de 201 casos da doença.

Atenção especial também é requerida, em nosso 
Estado, pela tuberculose. De acordo com dados do Mi-
nistério da Saúde, 848 novos casos de tuberculose fo-
ram registrados em 2011 no Piauí, que ficou, assim, em 
último lugar na região Nordeste e na vigésima primeira 
posição entre os Estados brasileiros. Com isso, o Piauí 
fica em situação semelhante à do Brasil em relação aos 
22 países com o maior número de casos da doença: 
somos o décimo sétimo colocado desse triste ranking. 

Como se não bastasse a existência dessas en-
demias, a população do Piauí vive agora as agruras 
da seca, uma catástrofe em si, que traz consigo outros 
problemas graves para a população do nosso Estado, 
como a desnutrição e as doenças causadas pelo con-
sumo de água contaminada ou pela falta dela.

Já acumulando dois períodos, a seca castiga, 
hoje, mais de um milhão de pessoas em 203 dos 224 
municípios do Piauí. Ali, além de todos os danos, a 
população também enfrenta problemas respiratórios, 
notadamente as crianças. Doenças como sinusite, ri-
nite alérgica e asma estão entre as mais frequentes e 
exigem atenção das autoridades, o que nem sempre 
ocorre. As medidas anunciadas nem sempre chegam 
a tempo, se é que chegam, de fato.
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Como se vê, Senhor Presidente, Senhoras Se-
nadoras, Senhores Senadores, há muito que fazer em 
matéria de melhorar as condições de saúde da popula-
ção piauiense, em particular, e da brasileira em geral. 
Há doenças que sequer deveriam existir hoje em dia, 
mas seguem castigando nossa população, como se 
ainda vivêssemos no século retrasado.

Aproveito, assim, a passagem do Dia Mundial da 
Saúde para conclamar nossas autoridades a agir com 
firmeza e determinação na erradicação desses males 
que ainda hoje adoecem e matam brasileiros, principal-
mente os mais pobres, quando são perfeitamente evi-
táveis, como ocorre no chamado mundo desenvolvido.

De nossa parte, estaremos sempre prontos a 
colaborar, nos limites da nossa atuação parlamentar, 
para o combate a essa miséria com a qual não deve-
mos mais conviver, se desejamos, de fato, um Brasil 
mais forte, mais justo e mais feliz.

Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, irá, finalmente, à votação, 
na próxima quarta-feira (10/04/2013), em segundo tur-
no, no plenário da Câmara dos Deputados, a Proposta 
de Emenda À Constituição (PEC) nº 111, de 2011, de 
autoria da deputada Dalva Figueiredo (PT-AP), que 
permite aos servidores públicos dos ex-territórios fe-
derais do Amapá e de Roraima, integrar o quadro em 
extinção da administração federal. 

A decisão sobre a colocação deste tema em vo-
tação, senhores senadores, se deu hoje (04/04/2013), 
depois de uma audiência que nós, membros das banca-
das de Roraima e do Amapá, tivemos com a ministra-
-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli 
Salvatti. Na oportunidade, explicamos tecnicamente, 
para a ministra e para técnicos do governo federal, que 
a aprovação da PEC 111/2011, da forma como está, 
não onera os cofres públicos, conforme foi suscitado 
por setores contrários à proposta.

Para os senhores tomarem conhecimento, a PEC 
111/2011 propõe a alteração no artigo 31 da Emenda 
Constitucional nº 19/98, visando incluir no quadro em 
extinção do Governo Federal os servidores que traba-
lhavam nos estados do Amapá e de Roraima, no pe-
ríodo de outubro de 1988 a outubro de 1993, quando 
houve de fato a instalação desses estados. 

O governo temia que esta inclusão trouxesse mais 
custos à folha de pagamento dos servidores públicos 
federais. Porém, munidos de cálculos federais, os técni-
cos do governo estudaram os dados que apresentamos, 
e, após fazerem as contas, chegaram à conclusão de 
que o pleito que formulamos, pode, sim, ser atendido. 

Foi assim que entramos em entendimento e ficou 
definido que a PEC 111/2011 irá mesmo à votação no 
plenário da Câmara dos Deputados, na próxima quarta-
-feira, em segundo turno. Isto porque, esta proposta 
de emenda à Constituição já foi votada, em primeiro 
turno, em março último na Câmara dos Deputados, 
quando obteve 388 votos favoráveis, apenas três votos 
contrários e uma única abstenção. 

Se aprovada na sua integralidade, esta PEC irá 
regularizar, de forma definitiva, uma pendência que o 
governo federal tem com os servidores estaduais e 
municipais dos dois estados, admitidos, à época, com 
autorização oficial. Aliás, não estamos pleiteando nada 
impossível. Servidores de Rondônia, já conquistaram 
este direito, com a aprovação da Emenda Constitucional 
nº 60/2009, que já se encontra em processo de regu-
lamentação. Acredito, nobres pares, que, a aprovação 
da PEC 111/2011 representará o reconhecimento deste 
Congresso Nacional, aos servidores do Amapá e Rorai-
ma, pelos relevantes serviços que prestaram aos dois 
ex-territórios, no período de transição destes para Estado. 

A inclusão da PEC 111/2011 na pauta do Congresso 
Nacional tem sido possível, graças à articulação vimos 
fazendo, desde o ano passado, junto os presidentes das 
duas Casas Legislativas – Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal –, aos líderes do governo no Parlamento 
e aos ministros de Estado. Se for aprovada na próxima 
quarta-feira, em segundo turno, a PEC 111/2011 virá para 
este Senado Federal, e, aqui, teremos a responsabilida-
de de reconhecer este direito pelo qual há muito tempo 
lutam os servidores do Amapá e de Roraima. 

De 2011 até agora, tem sido intensa a articulação 
das bancadas de Roraima e Amapá em prol da tra-
mitação desta PEC, aqui no Congresso Nacional. Em 
2012, por exemplo, ao lado da deputada federal Dalva 
Figueiredo, e em conjunto com a bancada de Roraima, 
levamos ao conhecimento do Deputado Arlindo Chi-
naglia (PT/SP), à época, líder do Governo Federal na 
Câmara dos Deputados, pedimos prioridade máxima 
para a votação desta PEC. A mesma articulação po-
lítica fizemos junto ao senador José Sarney (PMDB/
AP), então presidente do Senado.

Também em 2012, houve um diálogo entre a 
bancada do Amapá e Roraima e o Deputado Henri-
que Eduardo Alves, atual presidente da Câmara dos 
Deputados. A pauta, como não poderia deixar de ser, 
foi a apresentação do pedido de prioridade para a in-
clusão desta PEC na pauta do plenário da Câmara. 

Portanto, o acordo firmado em fevereiro e na 
audiência de hoje, para que a PEC 111 seja votada, 
impreterivelmente, este ano, teve como embrião as 
reuniões realizadas ainda em 2012; todas elas, com 
o empenho dos parlamentares de Roraima e Amapá.
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A PEC 111/2011, da companheira Dalva Figuei-
redo, foi muito bem recebida pelos beneficiários, exata-
mente porque vem ampliar o alcance da reivindicação, 
conferindo o direito ao enquadramento federal até o 
ano de 1993, dos servidores do Amapá e de Roraima. 
Ampla e bem fundamentada, a PEC 111/2011, não en-
frentou resistência nem entre os servidores, nem na 
Câmara e nem tampouco aqui no Senado. Ademais, 
esta PEC se respalda em um pleito formulado em um 
encontro do Fórum Sindical, realizado no Amapá, em 
2011. Presente a este Fórum, a deputada teve a sen-
sibilidade de perceber o clamor dos servidores que se-
riam prejudicados, caso vigorassem as propostas que 
tratam de enquadrar servidores contratados até 1991. 

Portanto, Srs. Senadores, Tenho orgulho de fa-
zer parte deste processo de luta dos servidores dos 
extintos territórios do Amapá e Roraima, que há muito 
tempo lutam para conquistar este direito. 

Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Vamos encerrar a sessão. Eu só quero agradecer a 

visita que recebi hoje aqui, presidindo os trabalhos, 
representando a Câmara Legislativa do DF, aqui da 
Capital Federal, do Deputado Chico Leite, que veio 
nos convidar para participar, no próximo dia 18 de abril, 
de um debate na assembleia sobre democracia repre-
sentativa, transparência e votos secretos. Eu acabei 
confirmando com o Deputado Chico Leite; estarei no 
debate e agradeço aos Deputados Distritais que nos 
convidaram. E, nesse mesmo dia, farei um debate se-
melhante com vereadores, Senador Ricardo Ferraço, 
aqui no plenarinho do Sindilegis, também sobre demo-
cracia, direitos humanos e a situação dos vereadores 
no Brasil. À noite, então, viajo para o Rio Grande, onde 
terei um debate, na Fiergs, sobre a questão da seguran-
ça no trabalho, promovido pelos técnicos dessa área.

Com essa pequena informação, encerramos a 
sessão no dia de hoje.

Que Deus abençoe a todos.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 11 minutos.) 
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	LNormal: 


	P65: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     65
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P66: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 




